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CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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Des. José Zuquim Nogueira
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Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1284243 Nr: 3019-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OAPDSM, IDMPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRL

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO SILVA COLEPICOLO 

- OAB:81376/MG, JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - OAB:73169/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente Suscitação de Dúvida 

proposta pelo CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT em 

face do questionamento promovido pelo ITAMARATI DE MINAS – 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Consoante artigo 207 da Lei 

nº 6.015/1973, as custas deverão ser arcadas pelo (a) interessado 

(a).Intimem-se as partes para ciência do veredito e após decorrido o prazo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 24 de agosto de 2018.EDLEUZA 

ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 448/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 15 (quinze) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Alexandre Venceslau Pianta, 

matrícula nº. 6049, do(a) Secretaria - 2ª Vara Cível - Comarca da Capital - 

S D C R ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0725273-27.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) AMANDA MEIRA FLORENTINO DE 

FIGUEIREDO, matrícula nº. 24732, Analista Judiciário, lotado(a) na 

Secretaria - 2ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a 

função de confiança de Gestor Judiciário, no período de 10/09/2018 a 

24/09/2018 (férias).

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 5 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

PORTARIA Nº. 449/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2016, pelo Gestor Judiciário Adriana Carla Lima, 

matrícula nº. 6745, do(a) Secretaria - 2ª Vara Criminal - Comarca da 

Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0725295-85.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) PABLO RICARDO SANTANA DAHER, matrícula 

nº. 20352, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 2ª Vara Criminal - 

Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Judiciário, no período de 10/09/2018 a 29/09/2018 (férias).

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 5 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

PORTARIA Nº. 450/2018-GRHFC

A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo II Dúlcia Maria dos 

Santos Oliveira, matrícula nº. 13.118, do(a) Central de Administração - 

Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0725320-98.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) VALDILENE VIRGINIA DE MORAES, matrícula 

nº. 5769, Técnico Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - 

Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Administrativo II, no período de 10/09/2018 a 29/09/2018 (férias).

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 5 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

PORTARIA Nº 451/2018-GRHFC (2ª Alteração) - Alterar o Plantão 

Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, bem como do 

plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Setembro de 2018, 

estabelecida pela Portaria nº. 407/2018-GRHFC de 10/08/2018, no período 

das 19:01h do dia 06/09/2018 até as 11:59h do dia 14/09/2018, da área 

Cível, da seguinte forma:

* A Portaria nº 451/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977474 Nr: 12777-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO IZIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO WOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$206,71 (duzentos e seis reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881239 Nr: 17539-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GRANADO QUEIROZ, RITA CÁSSIA 

DOMINGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MUDAR SPE 2 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., AUGUSTO MARTINEZ DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE MORAES - 

OAB:3255/MT, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:13.160, RAFAEL MILEN MITCHELL - OAB:116691

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

717,73 (setecentos e dezessete reais e setenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 
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centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 304,30(trezentos e 

quatro reais e trinta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821939 Nr: 28124-33.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA SIMÕES PICERNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE THALLINGER - 

OAB:SP 91.092

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062095 Nr: 51918-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DOS SANTOS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, CREFISA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

BONSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CARLOS ALBERTO MIRO 

DA SILVA - OAB:16.160A/MT, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES 

- OAB:147.386/SP, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LEILA MEJDALANI PEREIRA - OAB:OAB/SP 128457, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:144223 OAB-SP, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.366,30 (quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 2.183,15 (dois mil e cento e oitenta e três reais 

e quinze centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 2.183,15 

(dois mil e cento e oitenta e três reais e quinze centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774775 Nr: 28001-69.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE CUNHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOCRED FINANCEIRA S/A, CRÉD. FINANC. 

E INVESTIMENTO, MSP ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO MAGALHÃES 

MEDEIROS - OAB:OAB/RS 60.702, HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, VANESSA SCOBAR PRESTES - 

OAB:65.993

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,83 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 206,72 (duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11 (sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833420 Nr: 38857-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIB ABRAHAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$274,83 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11 (sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954753 Nr: 2498-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:144223 OAB-SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.826,52 (um mil e oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 
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deverá ser de forma separada, sendo R$913,26(novecentos e treze reais 

e vinte e seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

913,26(novecentos e treze reais e vinte e seis centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845245 Nr: 48958-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CATARINA DA CONCEIÇÃO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, CARLA DA PRATO 

CAMPOS - OAB:156.844/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16.846-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida BANCO BMG S.A, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e 

seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e 

treze reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978211 Nr: 13151-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCENIA DA CONCEIÇÃO SOUZA, JANETTE 

CONCEIÇÃO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985717 Nr: 16628-36.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOCARMO SORATE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986223 Nr: 16786-91.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE DUARTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996843 Nr: 22086-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARINA SEBASTIANA NASCIMENTO XAVIER, LILIAN 

TEREZA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 
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trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818896 Nr: 25185-80.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINA SEBASTIANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANESPA S/A SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241128 Nr: 9765-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

PAULO FREIRE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY AVELINO DA ROCHA - 

OAB:9824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113, VALTER LUCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:46749/MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390079 Nr: 25872-96.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ BERTONI JUNIOR - 

OAB:12061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:68723

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

957,06 (novecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$463,78 (quatrocentos e sessenta e três reais e 

setenta e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$478,53(quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco 

d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407147 Nr: 39260-51.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA TEIXEIRA MATTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC, BANCRED - CREDITEC S.A - 

SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA CAPUANO - 

OAB:150345, LILIAN ALVES DE OLIVEIRA - OAB:219727

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

323,94 (trezentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e seis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$117,23 (cento e 

dezessete reais vinte e três centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze 

reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925065 Nr: 46536-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO BURLE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 
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FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

852,34 (oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$426,17(quatrocentos e vinte e seis reais e 

dezessete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

426,17(quatrocentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460034 Nr: 29406-14.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO LUIZ ALBUÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAU LEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M.ARGARIDA 

MARTINS FERREIRA - OAB:13672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717580 Nr: 8749-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HUGO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440/MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417101 Nr: 4568-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORMANY JORGE MUNIZ PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

757,65 (setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três 

reais e noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$344,22(trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), 

para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725870 Nr: 21629-41.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELINA ALVES DE CAMPOS CAROLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

763,43 (setecentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976644 Nr: 12477-27.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DAMA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 42, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399086 Nr: 32285-28.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGÓRIO IRIO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

569,08 (quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$155,65(cento e 

cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), para fins da guia de taxa e 

ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 

nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente 

nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024449 Nr: 34066-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 146, certifico que o débito relativo as 

custas judiciais deverão ser habilitados no processo de falência da 

empresa em destaque e considerados como créditos extraconcursais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962279 Nr: 5809-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970705 Nr: 9660-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989972 Nr: 18495-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036275 Nr: 39737-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS VALDEN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024529 Nr: 34116-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: READDY CASSIMIRO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962601 Nr: 5956-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BATISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165105 Nr: 37974-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABINOAN ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957652 Nr: 3863-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971041 Nr: 9736-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE VELOSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978930 Nr: 13524-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARME PIRES PEIXOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978739 Nr: 13424-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WITILA SALVES DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003816 Nr: 25019-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

552,32 (quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 138,89 (cento e 

trinta e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976885 Nr: 12623-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE PINHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142407 Nr: 28465-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENELMA CRISTINA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960680 Nr: 5124-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO REINALDO ROCHA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963569 Nr: 6301-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE VEITAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959838 Nr: 4751-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS SILVA - 

OAB:16519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972931 Nr: 10647-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CRUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960088 Nr: 4842-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:17049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 
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cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958764 Nr: 4300-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON FRANCISCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712257 Nr: 5340-33.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.427,68 (um mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$684,34 (seiscentos e oitenta e 

quatro reais e trinta e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$713,84(setecentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), 

para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439486 Nr: 16476-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GERALDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CÉSAR MONTEIRO 

GODOY - OAB:7.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANÃL - OAB:167.974

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$68,11(sessenta 

e oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e 

cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379510 Nr: 15587-44.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUMA VALENTIN CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

584,99 (quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$171,56(cento e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758430 Nr: 10676-81.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SEVERINO FILHO - 

OAB:16269/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

555,07 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 141,64(cento e 

quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732723 Nr: 28922-62.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTAL BANCO S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON - OAB:, DAISSON 

ANDREI MARCANTE - ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

710,83 (setecentos e dez reais e oitenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 297,40(duzentos e 

noventa e sete reais e quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017820 Nr: 30866-60.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA BARÃO LTDA - ME, ADRIANO MENDES DE 

OLIVEIRA, FAUZER FIGUEIREDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

727,55 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737821 Nr: 34342-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCINEI ANTONIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

375,11 (trezentos e setenta e cinco reais e onze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 168,39(cento e 

sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818004 Nr: 24420-12.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA E FIGUEIREDO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 353, certifico que o débito relativo as 

custas judiciais deverão ser habilitados no processo de falência da 

empresa em destaque e considerados como créditos extraconcursais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091384 Nr: 6751-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878559 Nr: 15855-25.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO DE CARVALHO, CLEVERSON 

BISMARQUE RIBEIRO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 16.777-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

730,34 (setecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 316,91(trezentos e 

dezesseis reais e noventa e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946231 Nr: 58121-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON CARVALHO BRAIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838158 Nr: 42875-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NEVES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.044,38 (um mil e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$522,19(quinhentos e vinte e dois reais e dezenove 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 522,19(quinhentos e 

vinte e dois reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755970 Nr: 8046-52.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RAYES - 

OAB:141541/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815260 Nr: 21714-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX EMANUEL REIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436-RJ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750054 Nr: 1747-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO STUSSI V E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO STUSSI DE 

VASCONCELLOS - OAB:102422

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374772 Nr: 11123-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NOGARA DE CASTILHO 

- OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024432 Nr: 34062-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIELO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GOMES DINIZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035082 Nr: 39122-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SOUTO GOMES DE ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Pedro Maurílio Sella - 

OAB/SP 39.582 - OAB:, Dr.ª Fabíola Moysés Sodré Santoro - OAB/SP 

148.948 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035364 Nr: 39286-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEGRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO BIANCARDINI CANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGENES DAMIAN GUIRADO 

PRATES - OAB:12.434-MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851350 Nr: 54312-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SABO MENDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INJEDIESEL - CREMILDA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

613,93 (seiscentos e treze reais e noventa e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 200,50(duzentos 

reais e cinquenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 947673 Nr: 58949-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS PEDROZO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYANA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA D SOUZA 

FILHO - OAB:15.687/MT-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.091,66 (um mil e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$545,83(quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$545,83(quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048975 Nr: 45905-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA REGINA AREVALO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ARGUELO MOURA - 

OAB:18520, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.071,50 (um mil e setenta e um reais e cinquenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$535,75(quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

535,75(quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079878 Nr: 1448-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP S/A - COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

750,94 (setecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 337,51(trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119908 Nr: 18739-56.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO LEON LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO SANTANDER S/A, BANCO PAN S/A, BANCO DAYCOVAL, BANCO 

BONSUCESSO S.A - BV FINANCEIRA, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO WOLKSWAGEN S/A, BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:160.435, RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

589,33 (quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 175,90(cento e 

setenta e cinco reais e noventa centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171766 Nr: 20730-87.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE ESPINDOLA CECHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44.655/PR, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 623,94 (seiscentos e vinte e três reais e 

noventa e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 191,96 (cento 

e noventa e um reais e noventa e seis centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 105,26 (cento e cinco reais e vinte e seis centavos), 

para fins da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de R$ 191,96 

(cento e noventa e um reais e noventa e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 105,26 (cento e cinco reais e vinte e 

seis centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o 

valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta 

centavos) sendo que para a parte requerente o valor de R$ 14,75 

(quatorze reais e setenta e cinco centavos) e para a parte requerida o 

valor R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) que deverá 
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ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, 

Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica 

cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985679 Nr: 16601-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PIRES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORAIS AUTO POSTO E LOCADORA, 

ANDERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PULCHERIO MOURA 

- OAB:13144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8.798-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

637,15 (seiscentos e trinta e sete reais e quinze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 223,72(duzentos e 

vinte e três reais e setenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969094 Nr: 8908-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIO TEIXEIRA - 

OAB:10056-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

795,61 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

382,18(trezentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805954 Nr: 12426-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINHO JOSÉ NERES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:JOÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159582 Nr: 35767-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS DE PAULA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172074 Nr: 41040-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENIL DOMINGOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 
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Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150012 Nr: 31720-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

309,80 (trezentos e nove reais e oitenta centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 103,09(cento e três reais e nove 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866048 Nr: 6413-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAUDETE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

439,72 (quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$330,74(trezentos e trinta reais e setenta e 

quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 108,98(cento 

e oito reais e noventa e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057836 Nr: 49968-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

386,56 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 179,85(cento e 

setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827607 Nr: 33471-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA MARIA COCARELLI PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911956 Nr: 38163-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO MARTINS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119077 Nr: 18324-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR MATIAS EVANGELISTA, JOSE SANTOS DE 

AQUINO, LUIZ CARLOS DE SOUZA, CARLOS RAIMUNDO DOS SANTOS, 

VALTER JOAQUIM DA SILVA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IVANILDE 

PAULISTA SIQUEIRA BARROSO, EDUARDO REIS, FRANCISCO DA SILVA 

PRAXEDES, JURANDIR ALVES MUNIZ, ALZIR MOREIRA DE LIMA, JOAO 

INACIO DA SILVA, ADJAR FERREIRA DIAS, VALDECIR ALVES DE 

ALMEIDA, JORGE CAMILO DA ROCHA, VANUSA RODRIGUES HONORA, 

GECIMAR ALVES DE ARAUJO, CARLOS ALBERTO DE LANA, JOAQUIM 

AMARO, JOAQUIM MACENA, GENAIR SILVESTRE TEIXEIRA, EDVALDO 

MARTINS DE FREITAS, MARIA CAETANO DE MELO, VALDILEIA CAETANO 

MANSO, DELSUC DAVI, LAERCIO ROCHA DE OLIVEIRA, ALMIRO PEDRO 

BARBOSA, ANTONIO CLOVIS BEARIZ, ARISTELINO BARRETO DE LANAS, 

JOÃO LEOCADIO NETO, AILTON BATISTA DOS SANTOS, CAULINDO 

APARECIDO GOMIDES, ANTONIO AGOSTINHO FILHO, ANTONIO DIVINO DE 

SOUZA, JOAO RIBEIRO QUARESMA, MARIA URUBA DOS SANTOS, 

MOACIR DUTRA MAIA, IVALDIR SOUZA DA SILVA, JOSE MACENA, 

DIONISIO LAZAROTTO, EDSON DIAS DOS SANTOS, IZAEL PEREIRA 

SANTOS, CECILIO CLEMENTE DOS SANTOS, ANTONIO LUCAS, JOAO 

DOS SANTOS, PERCILIANO DA SILVA, GENAIR FELIX SANTANA, JOSE 

ROBERTO MAFRA, MANOEL PEDRO FILHO, JOSE TEIXEIRA DA SILVA, 

JOSE LOURENÇO DA SILVA, JUSCELINO DUQUE DA COSTA, VANILTON 

RAMOS DA SILVA, JOSE PROCOPIO GOMES, EDNAR PEREIRA MENDES 

DE PAULO, ALMIRO BARBOSA SOBRINHO, CLAUDINEI PEREIRA DA 

COSTA, GILDACIO PEDROSA DA SILVA, RONALDO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, ADÃO PEREIRA DA CRUZ, ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA, 

JOSE MARTINS, JOSÉ NETO DE JESUS, CLAUDIANE DA SILVA CLEMENTE, 

VERA LUCIA ALVES NOGUEIRA, LUDIMAR DE ALMEIDA BARBOSA, 

PAULO FERREIRA FRANCO, PAULINO DE OLIVEIRA SANTIAGO, 

EDVALDO RODRIGUES BARBOSA, ROQUE JUSTINO DE CAMARGO, 

IZAIAS PACIFICO DE FRIAS, JURACY HENRIQUE COSTA, ADELICIO PEDRO 

BARBOSA, JOSE LEOCADIO NETO, HELIO GONÇALVES PIRES, JOSE 

EUDS HELENO, LUIZ TEIXEIRA, JOSE DINIZ, LUCIMAR DA SILVA, MARIA 

JOSE SOARES, ELIANE RODRIGUES DE SOUZA, ELIAS RODRIGUES DE 

SOUZA, JOAO BATISTA BICALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ADRIANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerentes, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119076 Nr: 18323-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO SÃO GERALDO, ASSOCIAÇÃO DOS 

LAVRADORES DA COMUNIDADE SÃO JOAO GERALDO ADRIANA, 

ALTAMIRO PAVÃO, ADOLFO TOMAS DE BOM DESPACHO, ADRIANO 

SIFRONIO DA SILVA, ALAM SILVIO ALVES FONSECA, CAMÉLIA ROSANA 

DE SOUZA, ALTAMIRO VITALINO, ALTAIR DE OLIVEIRA MOTA, ANTONIO 

PEDRO BARBOSA FILHO, ANTONIO PERES GARCIA FILHO, ANTONIO 

SEVERINO DA COSTA, ANTONIO VITALINO, AURA MARIA DE LANA, 

CELSO DE OLIVEIRA, DARCI SATURNINO DE CASTRO, DEUSDETE 

PEREIRA DOS SANTOS, EDIO MATEUS DA ROCHA, ELIAS PEREIRA 

GARCIA, ELIZABETH RAMOS GOMES, EURIPEDES MAIA, FRANCISCO 

ALVES DA SILVA, IRONI PEREIRA DOS SANTOS, JAEDER FRANCO 

FERREIRA, JOAQUIM TEIXEIRA SIQUEIRA, JOAO BARBOSA FERREIRA, 

JORGE HIDALGO DA SILVA, JOSE ALVES DORNELES, JOSE CARLOS DE 

ANDRADE, JOSE DA SILVA, MOACIR CORREIA DA SILVA, JOSE JOAQUIM 

DUTRA, JOSE MARIA DOS SANTOS, JOSE PAULO TEIXEIRA, JOSE 

PEREIRA DUTRA, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO, JUAREZ 

JOSE GASPAR, LUCIENE NAVES MIRANDA, LUCIMAR FRANCO DE 

ARAUJO, LUCINEIA DA SILVA NOBRE MAIA, LUIZA FREITAS DE 

OLIVEIRA, LOURIVAL JOSE DE ARAUJO, MARCOS GALO, MARIA 

RAQUEL DE ARAUJO, MARIA VILMA CANDIDO, MARCELINA ALVES DA 

FONSECA, MARINA JULIA GOMES, MATIAS PEREIRA DO CARMO, MARIO 

APARECIDO FERREIRA, MIGUEL PEREIRA GRUGEL, MINERGILDO 

FRANCISCO SOARES, ORLANDO ANDRADE VAZ, OZENIR ALVES MUNIZ, 

PATRICIA MARÇAL OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE MIRA, PETROLINIO 

LADEIRA DA SILVA, RONILDO DE OLIVEIRA MOTA, RONIVALDO LOURO 

DE OLIVEIRA, ROSALINO SOARES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO BARBOSA 

SOBRINHO DE MORAIS, SEBASTIÃO PEREIRA DE JESUS, SEBASTIÃO 

PINTO DA LUZ, SEBASTIÃO ROQUE BORGES, SIONARA CARVALHO 

RODRIGUES, VALDECI RAIMUNDO DOS SANTOS, VALDERICO MAIA DE 

CARVALHO, WANDERLAN PEREIRA DOS SANTOS, WANDERLEI PEREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ADRIANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ALBUQUERQUE DE 

OLIVEIRA - OAB:7996, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerentes, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820931 Nr: 27148-26.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:OAB/MT 14.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

584,18 (quinhentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 170,75(cento e 

setenta reais e setenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766592 Nr: 19354-85.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA METELO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072815 Nr: 56554-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL DE ARRUDA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792982 Nr: 47067-35.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELLA VIRGINIA DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784419 Nr: 38219-59.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLASSTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE 

SINTETICO LTDA ME, ANTONIO LORGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO S. R. 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 15.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747227 Nr: 44468-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES MARIA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

808,77 (oitocentos e oito reais e setenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 395,34(trezentos e 

noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711881 Nr: 4954-03.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ARRUDA MONTENEGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemiam - 

OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 
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guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829974 Nr: 35715-46.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOIR DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.090,64 (dois mil e noventa reais e sessenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$1.045,32(um mil e quarenta e cinco reais e trinta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.045,32(um mil e 

quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128516 Nr: 22403-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSJ, LUCIA SALES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171358 Nr: 40717-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930863 Nr: 49738-60.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCAMOVEIS COMERCIAL LTDA, LUIZ ROBERTO 

GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, LAURA MARCIA GUERRA ANTNES 

GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009944 Nr: 27567-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERALDO DE CASTRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055862 Nr: 49085-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAOR JÚNIOR DA SILVA 

RONDON PEREIRA - OAB:21172, CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:8.224-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente/apelado, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze 

reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067023 Nr: 54072-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

687,98 (seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

274,55(duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021667 Nr: 32766-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON MARCOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019599 Nr: 31665-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

612,95 (seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 199,52(cento e 

noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982955 Nr: 15348-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL MELO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 960089 Nr: 4843-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE SILVÉRIO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:17049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066624 Nr: 53954-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE HERICH SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE JOAO VITALIANO COELHO 

- OAB:14.440 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drª. Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145452 Nr: 29837-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068001 Nr: 54527-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060549 Nr: 51280-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA ME, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ 

LTDA ME, CNPJ: 08752204000190. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar a empresa Recuperadora de Cabines Cuiabá Ltda ME 

para constituir novos advogados nos autos, bem como esclarecer se de 

fato encerrou suas atividades.

Despacho/Decisão: Visto.DOS VOLUMES DO PROCESSOI - Cuida-se de 

processo de recuperação judicial da sociedade empresária 

RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA-ME, que foi remetido à 

conclusão com os volumes 01, 02 e 03, havendo um alerta no sistema 

integrado Apolo informando que estão faltando os volumes 04, 05 e 

06.Pois bem, em que pese conste um alerta de que estão faltando os 

volumes 04, 05 e 06, o que acarretaria em aproximadamente 1200 folhas 

de processo, já que cada volume deve ter no máximo 200 folhas, constato 

que o último movimento do processo informa a juntada à fl. 538, da petição 
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com ID de protocolo n.º 445163.Considerando que cada volume do 

processo deve ter no máximo 200 folhas, bem como que a última anotação 

do Apolo informa a juntada de petição à fl. 538, ao que tudo indica o alerta 

existente no sistema está equivocado.No entanto, a fim de esclarecer a 

questão, deverá o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, certificar quantos volumes o 

presente processo possui.DA FALTA DE REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL DA PARTE AUTORAII – Compulsando aos autos verifico 

que a empresa requerente continua sem representação processual, tendo 

em vista que, a última advogada constituída nos autos também renunciou 

aos poderes que lhe foram outorgados (fls. 524 e 538), a exemplo do que 

ocorreu com os advogados anteriores (fls. 458/459 e 513/514).No 

entanto, a advogada constituída pela empresa requerente às fl. 524, não 

trouxe aos autos a prova de que tenha comunicado a renúncia ao 

mandante, como estabelece o artigo 112, do novo Código de Processo 

Civil.O § 1º, do artigo 112, do CPC/2015 dispõe que durante os 10 (dez) 

dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde 

que necessário para lhe evitar prejuízo.Na hipótese dos autos, a última 

determinação judicial direcionada à empresa requerente, diz respeito à 

intimação da mesma para constituir novo patrono (item “I” – fl. 531), em 

razão das renúncias de seus advogados anteriores.A meu ver, não deve 

ser aplicada, neste caso, a regra estabelecida pelo § 1º, do artigo 112, do 

CPC/2015, haja vista não existir nenhuma providência processual a ser 

adotada pela empresa requerente que esteja pendente de 

cumprimento.Contudo, a empresa requerente deve ser intimada para 

constituir novo patrono, isso porque o Juízo ainda irá analisar o resultado 

da assembleia geral de credores, e a devedora, caso queira, poderá 

recorrer da decisão a ser proferida, sendo que eventual recurso somente 

pode ser interposto por intermédio de advogado regularmente constituído 

nos autos.Considerando que na diligência realizada no endereço 

constante do contrato social (BR 364, Km 13, Distrito Industrial), a sócia 

administradora da empresa requerente, ROSILEILA HENDGES MEDRADO, 

não foi encontrada, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, deve 

ser realizada diligência também no endereço indicado pelo administrador 

judicial à fl. 461.DO ALEGADO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA 

DEVEDORA III – Existem indícios nos autos de que a empresa requerente 

tenha encerrado suas atividades, e isso se dá tanto em razão da diligência 

negativa no endereço constante no contrato social, quanto pela 

manifestação do administrador judicial de fl. 534.Com efeito, ante a 

possibilidade de encerramento das atividades da devedora, deverá ser 

expedido laudo de constatação para esclarecer a questão.Face a todo 

exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:1) Determino que o Sr. 

GESTOR JUDICIÁRIO, certifique quantos volumes o presente processo 

possui e, em caso de existiram apenas 03 (três) volumes, retirar o alerta 

do sistema Apolo.2) Que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, expeça mandado de 

intimação da empresa requerente, observando o endereço indicado à fl. 

461 (Rua Pedro Paulo de Farias Junior, n.º 2730, Distrito Industrial, 

Cuiabá/MT), para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, constituir novo 

advogado nos autos, bem como esclarecer se, de fato, encerrou suas 

atividades.2.1) Em sendo infrutífera a diligência, fica desde já autorizada, a 

expedição de EDITAL DE INTIMAÇÃO da empresa requerente, para, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, constituir novo advogado nos autos, bem 

como esclarecer se, de fato, encerrou suas atividades.2.2) Decorrido o 

prazo acima assinalado, voltem-me os autos IMEDIATAMENTE 

CONCLUSOS.3) Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se 

LAUDO DE CONSTATAÇÃO a ser cumprido no endereço indicado à fl. 

461, Rua Pedro Paulo de Farias Junior, n.º 2730, Distrito Industrial, 

Cuiabá/MT, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se a devedora, de 

fato, encerrou suas atividades. Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LIVIA MARIA 

MARTINIANO LACERDA, digitei.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1315882 Nr: 12165-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN FERREIRA RODRIGUES, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MED FORT DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, MAXMED MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, GISELE LACERDA GENNARI - OAB:OAB/MT 5901 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13.731

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial Bruno Carvalho de 

Souza, para que se manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 994258 Nr: 20664-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCON COMÉRCIO, LOCAÇÃO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, TRANS PAX TRANSPORTADORA 

LTDA, GUIZARDI JR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7.921/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11.550/MT, 

THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Impusionando o feito, intimo a empresa Guizard Júnior Derivados de 

Petróleo Ltda, para, em 15 dias, colacionar aos autos os documentos 

constitutivos da empresa da empresa e procuração, oportunidade em que 

deverá esclarecer sobre o pedido de desistência formualado, visto que 

figura como impugnada no presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 925859 Nr: 47035-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS 

LTDA, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO 

GROSSO - SICREDI CENTRO NORTE MT, BANCO BRADESCO S/A, BANCO 

DO BRASIL S/A, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, SICREDI OURO 

VERDE MT, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSTRUTORA 

INCORPORADORA TABOR LTDA, ROYAL FIC DIISTRIBUIDORA DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485, 

JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900, LORENA MARIA 

PEREIRA GAIVA - OAB:19122, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, AUGUSTO MÁRIO DA SILVA - 

OAB:6233/MT, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678/PE, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, DARIEL ELIAS DE 

SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:14.690/MT, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13.884/MT, FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - 

OAB:19.615/BA, FELIPE SCHMIDT ZALAF - OAB:177270, FERNANDO 

MARSARO - OAB:12.832/MT, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:197.237, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829/DF, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:25.333, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - 

OAB:26822-B/PR, MARCELO SALVI - OAB:40.989, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:OAB/MT 3056, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

RICHARDSON JUVENTINO GONÇALVES CAMPOS - OAB:23975/MT, 

RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT, RODRIGO 

LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O-MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 DO DISPOSITIVO1- DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda às fls. 

2.831/2.836 e 2.882/2.884, para liberação do gravame sobre as matrículas 

ns.º 92.645, 92.579, 92.580, 92.587, 92.581, 92.586, 92.621, 92.628, 

92.614, 92.618 e 92.625. 1.1 – Expeça-se ofício ao 5º Serviço Notarial e 

Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, para que promova a baixa 

da averbação da garantia hipotecária pendente das unidades imobiliárias 

vendidas pela recuperanda sob as matrículas acima mencionadas, 

independentemente da apresentação de certidão negativa de débitos 

fiscais.Expeça-se o necessário, dando-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 902566 Nr: 31740-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLATO & STELLATO LTDA, LAJES PONTUAL LTDA 

- ME, CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ITAÚ UNIBANCO, JVP 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, ECOPACK COMERCIAL LTDA, TEXSA DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, ALTENAR APARECIDO 

ALVES - OAB:27652, EDEMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548, EMANUEL ALVES - OAB:46309, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, GUSTAVO EMANUEL 

PAIM - OAB:14606/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que o Banco Bradesco não foi regularmente intimado quanto ao 

despacho de fl. 1970, dessa forma renovo a intimação para manifestação, 

em 05 (cinco) dias, quanto as petições de fls. 1972/1974.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 948913 Nr: 59605-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11.166, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsiono o feito, para intimar a parte requerida bem como, o 

Administrador Judicial para que se manifestem nos autos, no prazo comum 

de 15 (quinze)dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270435 Nr: 27813-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE CRESTINE PEREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO - OAB:2425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 22/23, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo 

comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161060 Nr: 36394-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWERTON PABLO DE JESUS RIBEIRO GONÇALVES, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, KATYA REGINA N. DE MOURA - 

OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 19/20, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo 

comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1081976 Nr: 2499-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAN RENAN APOLINARIO LIMA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, JAQUELINE PERES LESSI - OAB:15.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 22, verifico que não consta nos autos o instrumento 

de mandato conferindo poderes a advogada que assina a inicial para atuar 

no presente feito.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

regularizar sua representação processual, mediante a juntada de mandato 

que outorgue poderes a advogadapara atuar junto ao presente feito, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199421 Nr: 4494-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DE OLIVEIRA SILVA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:17939/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394
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 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 23/24, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1177375 Nr: 42943-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA DIAS DE CAMPOS, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9246/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 31/33, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191695 Nr: 1972-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE PEREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 48/49, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299274 Nr: 8250-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU BRAGA DE SOUZA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO JOSE PRIVATTO 

MOFATTO - OAB:317076, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 35/36, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo 

comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270423 Nr: 27802-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DAMIÃO DOS SANTOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA PATRICIA SOUZA - 

OAB:5.264/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229

 Visto.

FERNANDO DAMIÃO DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a falência de COTTON KING LTDA 

(CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

61.122,45, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 06/14 e 20).

A falida e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do crédito em 

razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 22/29).

Parecer do Ministério Público (fl. 33).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 61.122,45, resultante da reclamação trabalhista 

nº 01321-2009.005.23.00-4.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

FERNANDO DAMIÃO DOS SANTOS, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 61.122,45, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1315638 Nr: 12108-28.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 18/19).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por SINDICATO DOS 

EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CUIABÁ, por dependência aos autos da 

falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 

6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 
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não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174850 Nr: 42069-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - 

OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 23/24, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191697 Nr: 1974-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VENICIO RAMOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 63/65, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1032704 Nr: 37930-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, LÚCIO 

FLÁVIO ALVES DE BRITO, NILTON DE BRITTO, VERA LUCIA FISCHER DE 

BRITTO, MILTON DE BRITTO, ELVIRA ALVES DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Anteriormente a análise dos autos, tntime-se o administrador judicial para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1231868 Nr: 15471-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR DA CRUZ DE MELO, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR V. SOUZA & CIA LTDA EPP, 

MECANICA TAVARES LTDA - ME, VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA, 

BLITZ AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1259025 Nr: 24054-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERREIRA DE AGUIAR, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763/A, ROSENILDA VINDOURA GOMES - OAB:11.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Visto.

BENEDITA FERREIRA DE AGUIAR ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME (CÓDIGO 1061850), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 13.771,02, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 87/101).

A Administradora Judicial e a recuperanda manifestam favorável ao pleito 

do autor, ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a 

quantia de R$ 13.511,90 (fls. 75/77 e 103/105).

Parecer do Ministério Público (fls. 82/84).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 13.771,02, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0001508-68.2015.5.23.0008.

Ocorre que, assiste razão a administradora judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 13.511,90, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de 

BENEDITA FERREIRA DE AGUIAR, no quadro de credores da recuperanda, 

no valor de R$ 13.511,90, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064163 Nr: 52793-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R.R. SOLUÇÕES E RECICLAGEM DE 

RESIDUOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:MT/ 14.165, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT

 Visto.

Intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 05 dias úteis, 

manifeste sobre os documentos apresentados pelo impugnante às fls. 

165/183.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079551 Nr: 1252-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOROESTE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - OAB: 

9.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

NOROESTE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de 

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (CÓDIGO 1049831), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 17.854,36, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 06/30 e 35/49).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam favorável ao pleito 

do autor, ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz 

quantia diversa (fls. 52/53 e 54/58).

Parecer do Ministério Público (fls. 60/61).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos das duplicatas que instruíram a exordial, que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 17.854,36.

Ocorre que, assiste razão ao administradora judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 17.337,40, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de 

NOROESTE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 17.337,40, 

classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241768 Nr: 18633-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA FERNANDA DA CUNHA DIOGO, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922-O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

JANAINA FERNANDA DA CUNHA DIEGO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA E OUTROS (CÓDIGO 800492), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 6.500,00, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 05-v/14 e 

18/19).

O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito em razão de 

não haver óbice a sua habilitação (fls. 23/26).

Parecer do Ministério Público (fls. 27/28).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 6.500,00, resultante da reclamação trabalhista nº 

0000455-44.2014.5.23.0022.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

JANAINA FERNANDA DA CUNHA DIEGO, no quadro de credores da falida, 

no valor de R$ 3.250,00, classificado como extraconcursal trabalhista, e 

R$ 3.250,00, classificado como extraconcursal multa.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1325527 Nr: 14648-49.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCLORO COMÉRCIO LTDA, ANTÔNIO LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIMENTA DA 

ROCHA - OAB:75.476/MG, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/MT, GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - 

OAB:96.745/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT - OAB:

 Visto.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, relacionados ao 

presente feito, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174453 Nr: 41895-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RIBEIRO ALENCAR, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

Intime a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1126910 Nr: 21704-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON FRANCISCO DE SOUZA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto. HELTON FRANCISCO DE SOUZA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Ensercon 

Engenharia Ltda. (Código 947963), com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 18.065,24, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários (fls. 05/10). À fl. 49, foi 

determinado a intimação pessoal da parte autora para no prazo de 05 dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Conforme aviso de recebimento (fl. 49-v), a tentativa de intimação não 

obteve êxito eis que o endereço indicado na exordial, “não existe o nr”. É a 

síntese do necessário. Decido.Ante o exposto, julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no inciso III, artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios.Transitada em 

julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1158566 Nr: 35321-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A, ROBERTA VIEIRA MOREIRA - OAB:OAB/MT 16.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

À vista da renúncia da advogada (fl. 35), determino venha a parte autora, 

no prazo de 05 dias úteis, constituir novo patrono nos autos, sendo 

intimada pessoalmente, sob pena de arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1184456 Nr: 45323-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISNAJU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS LTDA EPP, GLEICY MARIA DE MORAES BIAVA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Ante as alegações do administrador judicial, intime a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126909 Nr: 21703-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA MENDES, CARLOS 

HENRIQUE RACHID DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079590 Nr: 1284-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO, CRISTIANE WOLFF 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE WOLFF FERNANDES - 

OAB:, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO JOSE COUTINHO 

MEDEIROS - OAB:7921/MT

 Visto.

PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de LF 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (CÓDIGO 1027207), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 37.748,86, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 11/48).

A recuperanda não se opõe ao pedido formulado pelo habilitante (fl. 52).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 44.397,45 (fls. 64/65).

Parecer do Ministério Público (fls. 67/69).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da venda de produtos para a recuperanda, 

demonstrada pelas notas fiscais n. 60509, 62631, 64842, 65493 e 65643, 

resultando no valor total de R$ 37.748,86.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 44.397,45, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 44.397,45, classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1110201 Nr: 14758-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, 

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMEIRAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA DE 

LIVROS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, VILA SESAMO COMERCIO 

VAREJISTA DE BRINQUEDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785/O, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, 
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HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR GOES 

LOBATO - OAB:OAB/SP 307.482, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:3955, AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 15.948, 

AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955/MT

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida á fl. 93, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais relacionados ao 

presente feito, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1030001 Nr: 36746-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DONIZETTI FRANCHI, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VITOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda a inclusão do crédito de 

MARIO DONIZETTI FRANCHI, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 12.743,58, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério 

Público.Isento de custas e honorários advocatícios.Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038309 Nr: 40716-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLAS LEMES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, ELIAS HORACIO DA SILVA - OAB:4816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1026223 Nr: 34888-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMA SANTOS MORAIS - 

OAB:13738-B/MT, JOÂO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3.613-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO HENRIQUE 

FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948-MT

 Visto.

PEDRO PEREIRA DA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de COTTON KING LTDA (CÓDIGO 

459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 8.061,00, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 06/15).

O Administrador Judicial e a falida manifestam favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 14.704,11 (fls. 28/30).

Parecer do Ministério Público (fls. 33/34).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 8.061,00, resultante da reclamação trabalhista nº 

0000124-21.2011.5.23.0005.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 14.704,11, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

PEDRO PEREIRA DA SILVA, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 14.704,11, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038716 Nr: 40947-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Intimem-se as falidas para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1012735 Nr: 28695-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIGOTI FILHO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - 

OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 720776 Nr: 16236-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 31 de 891



Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA, SAMUEL 

FRANCO DALIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1.602/MT, 

VERGINIA CHINELATO - OAB:24047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Visando promover o controle dos atos processuais, remeta-se o feito à 

Secretaria para certificar quanto ao usufruto de férias deste magistrado, 

que se dará de 03 a 21/09/2018, devidamente autorizado através de 

decisão proferida pela e. Presidência do Tribunal de Justiça.

Adotada tal providência, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1198326 Nr: 4060-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIA DE MATOS MOREIRA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126887 Nr: 21683-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIUDE DA LUZ COSTA ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MIRCEIA MARIA ELY - OAB:OAB/16.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174797 Nr: 42031-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM, LINDOLFO ALVES DA COSTA, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

Considerando a alegação da falida e do administrador judicial de que o 

crédito em questão, se refere a obrigações contraídas pelo Espólio de 

José Osmar Borges, determino a intimação da inventariante nomeada nos 

autos principais, para que manifeste no prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1120607 Nr: 19066-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1159008 Nr: 35512-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, Guilherme A. Moura - OAB:18520, MARDEN 

E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 15 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126270 Nr: 21418-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DANTAS DA SILVA, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

BATISTA - OAB:17.349/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126273 Nr: 21420-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

BATISTA - OAB:17.349/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1266033 Nr: 26364-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 25, e devolvo o prazo de 05 dias úteis para 

manifestação, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1148507 Nr: 30990-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO CÂNDIDO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VANIA REGINA MELO FORT - OAB:4378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 65/66, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo 

comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126883 Nr: 21679-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A., LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, proceder ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar documentalmente 

a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme certidão de fl. 362.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 909664 Nr: 36591-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO STEFANO DURAN, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos os documentos discriminados às fls. 30/31, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intime-se a falida e o administrador judicial para manifestação, no 

prazo comum de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 967202 Nr: 7896-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES - ME, 

LOPES E VIEIRA LTDA - PAVÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro, e concedo o prazo de 05 dias úteis para a juntada 

da manifestação.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199453 Nr: 4513-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI MARCIANO KUFFEL, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 
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18024, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 16/18).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CLAUDINEI 

MARCIANO KUFFEL, por dependência aos autos da recuperação judicial 

da ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA. (Processo nº 

2997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1160578 Nr: 36191-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLENAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA EPP, TETRANS E MINERAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, EXTREMA TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, Guilherme A. Moura - OAB:18520, MARDEN 

E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CREDORES ajuizada por 

BANCO SAFRA S/A por dependência aos autos da Falência de TETRANS 

TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA EPP E OUTRAS 

(PROCESSO Nº 26873-09.2015.811.0041 – CÓDIGO 1008309), conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

O Administrador Judicial manifesta pela extinção da presente impugnação, 

tendo em vista que com a decretação da falência não há que se falar na 

incidência dos efeitos do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005, eis que, a 

partir de então, inexiste a possibilidade de separação entre créditos 

concursais e extraconcursais (fls. 48/49).

 No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público (fls. 58/59).

 Com efeito, ante a convolação da recuperação judicial em falência das 

impugnadas em 20 de Outubro de 2017, não mais se justifica a 

continuidade deste incidente, impondo-se o reconhecimento da perda do 

objeto.

Ante o exposto, declaro a superveniente perda do objeto e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1061657 Nr: 51719-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haiana Katherine Menezes 

Follmann - OAB:OAB/MT 18024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

Considerando a aprovação do plano e consequente concessão da 

Recuperação Judicial de DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA (Código 999210), intime-se a administradora judicial 

para que informe se os créditos discutidos no presente incidente foram 

novados, conforme prevê o artigo 59, da Lei 11.101/05.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1114254 Nr: 16408-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY ARAUJO DE QUEIROZ, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1116332 Nr: 17183-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDEM MANUTENÇAO INDUSTRIAL LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA, BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

HDEM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de BIPAR 

ENERGIA S/A E OUTRAS (CÓDIGO 1049831), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 83.495,83, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 07/12).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 63.717,67 (fls. 40/42).

Parecer do Ministério Público (fls. 47/48).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do Juízo da Nona Vara Cível da Capital que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 83.495,83, resultante 
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dos autos nº 3440-88.2006.811.0041.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 63.717,67, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

HDEM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, no quadro de credores da falida, 

no valor de R$ 63.717,67, classificado como concursal quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126275 Nr: 21422-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINALDO PEREIRA MUNIZ, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304, 

NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282350 Nr: 2511-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS NETO 

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223278 Nr: 12579-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON JOSÉ BATISTA SILVA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA TAVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74792 Nr: 10140-90.2000.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 

EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745, FLAVIA DE 

OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA - OAB:, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:266539-SP, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, PAULO 

SCHNEIDER - OAB:8117

 Visto.

I - Cuida-se de IMPUGNAÇÃO/HABILITAÇÃO DE CRÉDITO interposta por 

HSBC BANK BRASIL S/A em apenso aos autos da FALÊNCIA de 

OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, que foi julgada improcedente em 

10.5.2001 (fls. 32/33), e posteriormente convertida em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS devidos 

ao advogado GUIDO VIEIRA GUERRA pelo HSBC BANK BRASIL S/A.

 De início, DETERMINO a retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo 

para constar como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, tendo o advogado GUIDO VIEIRA 

GUERRA como exequente e o HSBC BANK BRASIL S/A, como executado.

 Determino ainda, que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO anote na capa dos autos, 

nos registros e na autuação do feito a prioridade na tramitação do 

processo, visto tratar-se o exequente de pessoa idosa (Estatuto do Idoso 

– art. 71, CPC/2015 – art. 1.048, I, e Provimento n.º 26/2008 da CGJ (seção 

22, item 2.22.1, inciso I) (fl. 167/168).

II - Intime-se o exequente, GUIDO VIEIRA GUERRA, na pessoa do 

advogado que assina o pedido de fl. 167 (FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS – 

OAB/MT n.º 6.745), para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, trazer aos 

autos a planilha atualizada do débito, haja vista que as planilhas juntadas 

com as petições de fls. 159 e 161 foram atualizadas respectivamente até 

dezembro/2016 e outubro de 2017.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1030013 Nr: 36756-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO POMBO NETO, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.
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II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

2ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005620-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, a Parte Autora tem o prazo de CINCO 

DIAS para depositar a diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR 

ZONA DE CUMPRIMENTO, para cumprimento de MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO à Parte Requerida. Nada mais. Amanda Meira Florentino 

Gestora Judiciária em substituição

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1273897 Nr: 28971-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINOR CAETANO, JOSÉ ADEMUR CAETANO, 

ALAOR CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, até a presente data o advogado Amaro Cesar Castilho, 

OAB/MT 4.384-B, via telefone e até a presente data não apresentou o 

resumo da petição inicial;

CERTIFICO TAMBÉM que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 873979 Nr: 12614-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SILVANO DA SILVA BATISTA, MARIA 

CELIA VELLONI BATISTA, ESPÓLIO DE ITAMAR DA SILVA BATISTA, 

ELIANA FELIX BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA FAZENDA DRACENA, 

ANTONIO GOMES INACIO, Réus Inominados Citados por Edital, CARLOS 

ANTÔNIO SANTOS, MARILEI BRANDT, PAULINHO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14.698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - 

OAB:13.870/MT, VANESSA CAROLINE NICOLAU - OAB:17456/O

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 599/599v, para suspender a audiência de 

instrução em razão da morte do suposto líder da invasão e sua saída 

voluntária do imóvel, em razão de que a ausência dos réus no imóvel em 

litígio não implica em confissão e não induz a procedência do pedido 

autoral, bem como porque foi determinada a oitiva pessoal de seus 

representantes e o não cumprimento da missiva implicaria na nulidade do 

ato se este não comparecer espontaneamente.

Reitero que a audiência é de suma importância para produção de provas, 

conforme os pontos controvertidos consignados no saneador (fls. 

472/474), portanto, INTIMO a parte autora, via DJE, para que comprove o 

cumprimento da missiva, em 05 dias, sob pena de responder pelo 

adiamento (art. 362, §3º CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 938466 Nr: 53886-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO RUMO AO FUTURO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE ANTÔNIO ROSA NO P.A 

PRESIDENTE, MAURIVON TEIRXEIRA DA SILVA, VANY LEMOS 

WANDERLEY, DEUSILENE ALVES TEIXEIRA, RAIMUNDO DIAS MORAES, 

JOANA VIEIRA COSTA, JOSE COSTA NETO, ROSALIA PEREIRA PINTO, 

JAMARIO CARDOSO COSTA, JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, MARIA 

LOPES DA COSTA, JOSE MARIA VIEIRA DOS SANTOS, ALZIRENI GOMES 

DOS SANTOS, ISMAEL SILVA DOURADO, MARIA BONFIM FERREIRA DA 

SILVA, SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA, MARIA JOSE DE SOUZA PINTO, 

ADELITA TEIXEIRA DA SILVA, MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA, LUIZ 

DIAS DOURADO, JOANA PEREIRA DA SILVA DOURADO, PAULO SOUZA 

DOURADO, DEUSIVAN ALVES SOUZA, LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, 

MARLI CARDOSO SOUZA, MANOEL MESSIAS FERREIRA SANTANA, 

ESTERLITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, RUBERVAL DE SOUZA PINTO, 

LUCIRENE FERNANDES DE SOUZA, PEDRO DA SILVA VALADARES, 

MARCIVON TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VANDERLEI FONSECA, VALDIR FILHO 

DE JOSE, SABINO GOMES FONSECA, JOSELINO CARDOSO COSTA, 

NILTON GOMES, REINALDO CESAR DA SILVA, Réus Inominados Citados 

por Edital, CARECA DE TAL, TATA DE TAL, DICO DE TAL, FABIO 

FONSECA LIMA, VALDEIRES BATISTA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, MÁRCIO CASTILHO DE MORAES - OAB:MS 7247, 

RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2793/MT, MARILIA CRESTANI DE ALMEIDA - OAB:16556, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6.432-B

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 757527 Nr: 9712-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MAURO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLID KASSAB, GILBERTO DOS SANTOS, 

SEVEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, CONDOMINIO EDIFICIO TORRES DO 

PARQUE, W. S. M. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335, LUCAS 

FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - OAB:11445/MT, MARLENE ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:19112-B/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576, CARLOS HENRIQUE BARBOSA - OAB:15056, 

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - OAB:OAB/MT 6624, JOSÉ 

ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6.605/MT, JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14864/O, JULIANA CATHERINE - OAB:12.958, MARCUS ANTONIO 

DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, 
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RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B, UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/O, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.974, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, conforme abaixo transcrito, INTIMO O(A)(S) 

ADVOGADO(A)(S) UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO a devolver o(s) 

processos CÓDIGO(S) 757527, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) 

HORAS.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1017939-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFRANIO CESAR MIGLIARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1017939-40.2018.8.11.0041 Vistos Ante a documentação 

carreada, defiro a emenda à inicial e concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a autora, nos termos do art. 98 do NCPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 06.11.2018 às 10:30 horas, que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Menders, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC. Cite-se e intime-se o réu para audiência de conciliação, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação, prazo em que 

deverá também complementar as informações de sua peça inicial, 

informando seu endereço eletrônico e da ré. Intimem-se todos. Cuiabá 4 de 

setembro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito 

Documento assinado digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do 

CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001339-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA (EMBARGANTE)

MARCIO EDUARDO MORO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski (ADVOGADO(A))

JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001339-41.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA EMBARGADO: JCM 

SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME Vistos. Recebo os embargos 

para discussão, com efeito suspensivo, na medida em que a execução se 

encontra garantida pela penhora (art. 919, § 1º, NCPC), existe pedido de 

remoção de bens, deferidos, e que deverá ser cumprido antes do 

sobrestamento do feito, sendo certo que a expropriação de bens naqueles 

autos, antes do julgamento dos presentes embargos poderá dar ensejo a 

dano de difícil recuperação. Certifique-se na demanda executiva, que 

após a remoção dos bens penhorados, autorizada por este juízo nesta 

ocasião, deverá aquela demanda ser suspensão até o julgamento dos 

presentes embargos. Apense-se eletrônicamente o presente feito à 

execução de n. 1031939-79.2017.8.11.0041. Intime-se o embargado, por 

seu advogado, para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 

dias. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de agosto de 2.018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001339-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA (EMBARGANTE)

MARCIO EDUARDO MORO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski (ADVOGADO(A))

JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME (EMBARGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA/EMBARGADA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

tempestivamente postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010099-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR (ADVOGADO(A))

TABAJARA COSTA DE FRANCA BARRETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1010099-76.2018.8.11.0041 Vistos. Defiro a emenda à inicial e 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, nos 

termos do art. 98 do NCPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

06.11.2018 às 12:30 horas, que será realizada na sala 07 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Menders, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Cite-se e intime-se o réu para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação, prazo em que deverá também complementar as 

informações de sua peça inicial, informando seu endereço eletrônico e da 

ré. Intimem-se todos. Cuiabá 5 de setembro de 2018 Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito Documento assinado digitalmente conforme 

previsto no art.205,§2 do CPC/15.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032976-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ERICA LETICIA BIGATON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011949-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JEOVANY MARQUES SILVA SANTOS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022726-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM APARECIDO GOMES JARDIM (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES LARA JUNIOR (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019006-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCIOLLI DE QUEIROZ SOFIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018508-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

OSMAR RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037730-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ORIDES GONCALVES SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

O. F. S. (REPRESENTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034642-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. B. (AUTOR(A))

MICHELLE FERREIRA SANTOS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000470-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

INELIO JUMBER PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037331-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CARVALHO DA ROSA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033942-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MAURICIA DAMASIO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015226-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GONCALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034985-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE CORREA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1037983-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE LIMA NAVES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037983-17.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A REQUERIDO: 

MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Vistos. Defiro a citação da 

requerida via Carta Precatória, devendo ser consignado o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de contestação. Com a expedição da 

deprecata, o requerente deverá ser intimado a retirar a mesma, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e comprovar a regular distribuição da mesma, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1020144-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (REQUERENTE)

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020144-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA Vistos. Está 
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correto o Ministério Público em sua manifestação. Assim sendo, intime-se 

a autora para que proceda a regular emenda à inicial, com a juntada dos 

documentos necessários, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remeta-se 

ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001003-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ACENOR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009218-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017833-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004597-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000706-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

DAVI SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004331-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015182-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO DO CARMO BATISTA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga. 

Data: 23/10/2018 Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem 

de chegada Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim 

Cuiabá, em frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516 Obs: - As 

partes deverão confirmar o agendamento por telefone; - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028106-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSECLER PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALINKA VALESKA DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028106-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSECLER PIRES RÉU: KALINKA VALESKA DE JESUS Vistos etc. 

Frustrada a tentativa de citação do réu (id. 10403633), o autor 

compareceu aos autos informando novo endereço, requerendo a 

citação/intimação (id. 15033724). Desta feita, em observância ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 26.11.2018, às 08:30 horas, 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 da Central de 

Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º), bem como cite-se e 

intime-se o réu no novo endereço informado, “por oficial de justiça”, com 

as mesmas considerações do despacho id. 9889928. Às providências. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005168-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

LEANDRO SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

RODRIGO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALIAS RAQUEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005168-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEANDRO SOUZA CAMPOS, ALIAS RAQUEL DE 

CARVALHO, ANTONIA HENRIQUE DE SOUZA Vistos. Diga o autor, em 10 

(dez) dias, quanto ao parecer do Ministério Público. Após, venham-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002529-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANISLEI SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002529-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANISLEI SOUZA SILVA Vistos. Acolho a manifestação 

ministerial, devendo a parte autora apresentar os documentos solicitados 

no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o referido prazo, dê-se vistas 

ao parquet. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020133-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020133-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de ação 

regressiva de ressarcimento promovida BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Designo o dia 12.11.2018, às 11h00min 

para audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 da Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009622-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009622-53.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Verifico que embora designada data para realização da 

audiência de conciliação, no despacho não constou a hora. Desta feita, 

retifico o despacho (id.15224937) apenas para fixar a hora, 12.11.2018, 

às 10:00 horas, sala 07. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033156-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS AMORUM DIAS DE MOURA (REQUERIDO)

TAIRAN SCHUMACHER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1033156-60.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA REQUERIDO: JEAN 

CARLOS AMORUM DIAS DE MOURA Vistos A multa encontra-se aplicada 

e não houve irresignação recursal válida e tempestiva. Assim sendo, não 

verifico elementos para eventual reconsideração. Determino, que sejam 

expedidos os seguintes ofícios: a) À Vigilância Sanitária do Município para 

que inspecione a residência das partes e apresente laudo, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da situação constatada, principalmente com relação 

a existência ou não de eventual problema e/ou desconformidade na fossa 

séptica do requerido; b) À Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento urbano para que inspecione a residência das partes e 

apresente laudo, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da situação 

constatada, principalmente com relação a existência ou não de eventual 

problema e/ou desconformidade na fossa séptica do requerido. Após o 

retorno dos ofícios, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

e sob pena de preclusão: c) Manifestem-se acerca dos ofícios; d) 
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Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena 

de indeferimento; e) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus e distribuição do ônus da prova diversa 

da regra geral (art. 357, III, do CPC); f) Após cotejo da inicial, contestação, 

réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, 

verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem quais 

questões de direito que entendem, ainda, controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Transcorrido o prazo 

fixado, certifique-se eventual inércia das partes especificar provas, e em 

seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de saneamento e 

organização do processo. Ressalvo, que a especificação de provas não 

obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser 

reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 6 de setembro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito [1] Sobre o tema: "(...) Contraditório significa hoje conhecer 

e reagir, mas não só. Significa participar do processo e influir nos seus 

rumos. Isto é: direito de influência (...)". In MARINONI, Luiz Guilherme, Novo 

código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo : Editora revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 108. [2] "(...) é absolutamente indispensável tenham as partes 

possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de 

apoio para a decisão da causa, inclusive àquelas questões que o juiz 

pode apreciar de ofício (art. 10º, CPC) (...)" In MARINONI, Luiz Guilherme, 

Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo : Editora revista dos Tribunais, 

2015, pág. 109. [3] “Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva.” [4] Sendo certo que tal hipótese não se revela uma 

inovação, pois “esclarecimentos” e “ajustes” pressupõe, via de regra, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade e para tanto o CPC já 

previa a possibilidade de Embargos de Declaração, inclusive no do § 1º do 

art. 357 do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006044-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ERASMO DA SILVA DEODATO TEIXEIRA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007517-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

JAMILINA FATIMA DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022936-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

LUIZ TAKAO WATANABE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GABRIEL DA SILVA (REQUERIDO)

ERIKA BORGES SOLER (ADVOGADO(A))

ODENIR EUSTACIO DA SILVA (REQUERIDO)

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009811-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ALAELSON DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

intimada, por seus advogados, via DJE, para que informe sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já deve indicar 

provas que pretende produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 

(dez) dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. No mesmo prazo, deverá a parte 

se manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos ID 13441044. Nada 

mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008275-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Y. G. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DOS SANTOS CORREA OAB - 028.904.221-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

intimada, por seus advogados, via DJE, para que informe sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já deve indicar 

provas que pretende produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 

(dez) dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. No mesmo prazo, deverá a parte 

se manifestar sobre o laudo pericial juntado aos autos ID 13372590. Nada 

mais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029202-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO GOTARDO (REQUERENTE)

RENATA BUENO CONTRERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO LORENZONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029202-69.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ ALBERTO GOTARDO REQUERIDO: LUIZ ANTONIO 

LORENZONI Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este 

Juízo face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo deprecante a 

distribuição da presente deprecata a este Juízo. Intime-se o patrono da 

parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento e o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. A parte 

i n t e r e s s a d a  p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo deprecado independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028985-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (ADVOGADO(A))

LENILDA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028985-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LENILDA TEIXEIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos 

etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração 

de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. A 

presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Verifico que foi designada audiência de conciliação para o dia 31.10.2018, 

às 13:00 horas, que será realizada no âmbito do Juízo Deprecante. Desta 

feita, cumpra-se COM URGÊNCIA conforme deprecado e caso atingido a 

finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028881-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (ADVOGADO(A))

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BOTELHO DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028881-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT REQUERIDO: ELTON BOTELHO DE ASSIS Vistos etc. Trata-se de Carta 

Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Verifico que a 

missiva possui matéria tipicamente bancária. Desta feita, redistribua a 

presente para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta 

Comarca. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028822-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028822-46.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DILMA FATIMA DA SILVA REQUERIDO: IZABEL SOARES DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo 

face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. A presente deprecata tramita sob a égide da 

gratuidade, não havendo, assim, incidência do disposto no parágrafo 

único do art. 388 da CNGC. Cumpra-se conforme deprecado e caso 

atingido a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às providências. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028658-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DOSSENA (REQUERENTE)

ROBERTO JOSE STEFENI (ADVOGADO(A))

DANIEL GOLISZEVSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANO LUIZ URBAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028658-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIZANDRA DOSSENA REQUERIDO: GIOVANO LUIZ 

URBAN Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo 

face a alteração de competência estabelecida pela Resolução n. 

11/2017/TP do eg. TJMT. A presente missiva tramita sob a égide da 

gratuidade, não havendo, assim, incidência do disposto no parágrafo 

único do art. 388 da CNGC. Cumpra-se conforme deprecado e caso 

atingido a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Às providências. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028247-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERENTE)

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA AIKO TOGOE FERNANDES GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028247-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

REQUERIDO: KENIA AIKO TOGOE FERNANDES GOUVEIA Vistos etc. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. A 

presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Verifico que a missiva foi distribuída no dia 08.08.2018 e designada 

audiência para o dia 12.09.2018 às 13:00 horas, no âmbito da Comarca 

Deprecante, ao que não haverá tempo hábil para cumprimento. Desta feita, 

oficie-se o Juízo Deprecante solicitando nova data. Às providências. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794510 Nr: 825-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CLEDIONOR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.693-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VILMA RIBEIRO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 825-81.2013.811.0041, Protocolo 

794510, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059437 Nr: 50743-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE MENDES DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado 

NA DECISÃO SANEADORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 753979 Nr: 5936-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAIR CÂNDIDO CASTILHO, EUNICE DE 

ALMEIDA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte AUTORA, via 

DJE, por seus advogados legalmente constituídos nos autos, para que, 

caso queiram, se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE juntados aos autos às fls. 69/71. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 447073 Nr: 21182-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de 

seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) 

Precatória(s) Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, DEVENDO 

providenciar sua(s) distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s) VIA 

SISTEMA PJE, bem como, no prazo de 30 (trinta) DIAS, comprovar nos 

autos referida(s) distribuição (ões). Caberá ainda à parte instruir a(s) 

missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, procuração, contestação, 

etc). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 438115 Nr: 15718-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER JORGE DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte AUTORA, via 

DJE, por seus advogados legalmente constituídos nos autos, para que, 

caso queiram, se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE juntados aos autos às fls. 124/126. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928722 Nr: 48591-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES FRANCISCO, LETÍCIA CRUZ 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUN HUA CHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES 

FRANCISCO - OAB:11996/MT, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, MARIANA SASSO - OAB:15960/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 430962 Nr: 11406-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODIS ANTONIO MENEGAL, AFIRMATIVO CENTRO DE 

ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO LTDA, YVA PAES DE BARROS, 

SEBASTIÃO FORTUNATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFIRMATIVO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 

DE MATO GROSSO LTDA, YVA PAES DE BARROS, CLODIS ANTONIO 

MENEGAL, SEBASTIÃO FORTUNATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:13.352, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MARIA ANGELICA CORREA 

PRIMO - OAB:13470, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT, FERNANDA BARROS OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13.492, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

LENILDO MARCIO DA SILVA - OAB:5.340/MT, NILTON LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:4.811/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736092 Nr: 32490-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE KATIA APARECIDA LEITE DA SILVA, 

VITOR HUGO LEITE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCY VIEGAS DA SILVA, EDSON LEITE DA 

SILVA, LUIZ DE TAL, ANDERSON DE TAL, ZULMA FARIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:23.433, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MEIRELES COELHO 

- OAB:

 Código 736092
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Vistos

 Dou por prejudicada a audiência designada para esta data, face o teor da 

certidão de fls. 278.

Desta feita, redesigno o dia 25 de setembro de 2018, às 14:30 horas, para 

audiência de instrução e julgamento que será realizada na sala principal de 

audiências, localizada neste Fórum.

Intime-se as testemunhas por meio de mandado.

Expeça-se o necessário, atentando-se a secretaria deste juízo ao 

cumprimento dos atos, observando a proximidade da data.

Cumpra-se com urgência, por tratar-se de feito inserido na Meta 02/2018 

CNJ.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928162 Nr: 48319-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Defiro o desentranhamento dos documentos que instruem à inicial, que 

deverão ser substituídos por cópias.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949839 Nr: 60250-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CESAR DA CRUZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o desentranhamento dos documentos que instruem à inicial, que 

deverão ser substituídos por cópias.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917220 Nr: 41581-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON SILVA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8.428/MT, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Defiro o desentranhamento dos documentos que instruem à inicial, que 

deverão ser substituídos por cópias.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 81802 Nr: 6125-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota - OAB:7795

 Código 81802

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls.238/251 em 27/08/2008), onde a 

exequente requer a penhora do apartamento nº 302, bloco B, Residencial 

Esplanada, localizado à Av. Drº Meireles, Bairro Tijucal, e a penhora 

através do sistema BACENJUD.

Às fls. 252/253, fora determinada penhora e avaliação do bem indicado e 

determinado a busca de numerários através do sistema BCENJUD.

Realizada a busca através do sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, 

ao que o auto de penhora fora juntado à fl. 258.

Pois bem, o objeto da matricula de nº 52.352-R1, decorrido considerável 

lapso temporal, constata-se que além de ter havido a individualização do 

imóvel objeto dos autos de fl. 258, houve também o desmembramento da 

incorporação matricula nº 73.176.

No entanto, extrai-se dos autos que o bem imóvel não foi avaliado, não 

servindo para tanto o laudo de avaliação datado em 22/12/2004, mesmo 

porque fora emitido nos autos 2002/382, em tramite perante a 4ª vara cível 

da Comarca de Cuiabá, quando ainda não havia sido individualizada a 

unidade habitacional que compõe o empreendimento.

 Desta feita, torna-se necessário:

1- A retificação do auto de penhora de fl.258, por termo nos autos 

constando a individualização do apartamento 302 Bloco B, Residencial 

Esplanada, localizado à Av. Drº Meireles, Bairro Tijucal, para a matricula nº 

73.176, sendo que para tanto o exequente deverá trazer uma certidão 

atualizada da referida matricula.

 2- A averbação da penhora na referida matricula, devendo para tanto ser 

emitido oficio para o cartório do 5º serviço notarial e registro de imóveis da 

Comarca de Cuiabá.

3- Avaliação do Imóvel, devendo ser expedido o competente mandado.

4- Traga o exequente demonstrativo discriminado e atualizado do seu 

crédito.

Providências estas, sem as quais se torna impossível à pretendida 

adjudicação.

Ademais, defiro a retificação do polo ativo conforme requerido à fl. 

330/332, anote-se na capa dos autos, bem como no sistema Apolo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 04 de setembro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932684 Nr: 50758-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 50758-86.2014.811.0041

Código 932684

Vistos.

Intime-se a executada, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito de fls. 149/151, SOB PENA DE 

PENHORA.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160035 Nr: 35951-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WANDERLEI ROSA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 35951-90.2016.811.0041

Código: 1160035

Vistos.

Determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do 

cálculo judicial de fls. 144/145, a exequente se manifestou concorde ao 

respectivo cálculo (fls. 147/148).

A executada não concordou com o valor do saldo remanescente e 

colacionou novo cálculo às fls. 149/151 requerendo a sua homologação. 

No entanto, o demonstrativo não incluiu o pagamento das custas recursais 

e a incidência da multa e honorários advocatícios de 10%.

Desta feita, homologo o cálculo elaborado pela contadoria, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente 

no valor de R$ 574,57 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e 

sete centavos), no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078086 Nr: 268-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FALCÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

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

Silva - OAB:8.184-A

 Processo n° 268-89.2016.811.0041

Código 1078086

Vistos.

Verifico que após a realização de penhora online, esta restou frutífera 

bloqueando o saldo de R$ 8.371,88 (fls. 71/80).

Intimada para se manifestar, a executada pugnou pela extinção do feito 

(fls. 78/86).

O exequente se manifestou à fl. 88 concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu com sua obrigação, após o 

bloqueio do saldo remanescente de R$ 8.371,88 (oito mil trezentos e 

setenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 88. Com 

relação à expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 740075 Nr: 36766-63.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAC, CLEONICE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871766 Nr: 10885-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER HENRIQUE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153736 Nr: 33354-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA SEVERINO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 704490 Nr: 39189-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CASADEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON SANCHES, STEFANO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI CARDOSO - 

OAB:12904

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1008562 Nr: 26938-04.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA CALAZANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 887983 Nr: 21887-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHBBSBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 371539 Nr: 8121-96.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BITANTI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO REZENDE DE OLIVEIRA, BLOCOS 

BRASIL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉRY BARCO HERNANDES 

JÚNIOR - OAB:9.756

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 385516 Nr: 21125-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BEZERRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873386 Nr: 12124-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDSO, ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925332 Nr: 46701-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO COSTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 929216 Nr: 48832-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014613 Nr: 29571-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS TEODORO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028752 Nr: 36187-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033802 Nr: 38527-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELAYNE NAYARA NUNES JAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 14250-A, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058892 Nr: 50443-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ENESIO FRAZÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076481 Nr: 58239-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ITAMAR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;
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- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1124345 Nr: 20590-33.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161488 Nr: 36563-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO FANAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173699 Nr: 41624-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 16/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1029653 Nr: 36651-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A., MAPFRE VERA 

CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data:13/11/2018

Horário: 09h

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931113 Nr: 49888-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNP, CERCIO DIAS PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208, SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data:16/10/2018

Horário: 09h45min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903286 Nr: 32311-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR TOLOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data:16/10/2018

Horário: 08h30min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1026308 Nr: 34931-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSP, REGINALDO DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data:16/10/2018

Horário: 09h30min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089863 Nr: 6116-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSIMAR DE JESUS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCÂNTARA 

BARBIEIRO - OAB:11.854 OAB-MT, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027025 Nr: 35355-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ROGERIO LEMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1247304 Nr: 20311-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO - 

OAB:72944/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197

 Vistos.

Ressalto que, embora a publicação no DJE do despacho proferido em 

10/11/2017 de fl. 52 não tenha veiculado o nome do Dr. Joaquim Felipe 

Spadoni, este fez carga dos autos em 07/02/2018.

Assim, retifique a Secretaria deste Juízo a certidão de fl. 54, bem como 

cadastre o Dr. Joaquim Felipe Spadoni como advogado da parte executada 

aqui nestes autos assim como o é nos autos do processo n. 120107, em 

apenso.

Desta feita, manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender 

de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 467923 Nr: 34583-56.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. H. L. C., PATRICIA SOUZA LEITE, LUIS GUSTAVO 

SANCHES CORTINHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIANA MARIA FANTINATO 

VIEIRA - OAB:8.464/MT, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3.613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:203049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1113807 Nr: 16269-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSDC, CLAUDIA SENA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929228 Nr: 48842-17.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: LAZARO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065072 Nr: 53236-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO MARQUES DA SILVA, SANDRA 

ELISMETE PRADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, HABITRADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO ZANATA - OAB:8.360

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768061 Nr: 20920-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SONIA MARIA PEREIRA DALL'AGO, 

OSVALDO DALL'AGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER SEGUROS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILE GRAZIELLE PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:14662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES MOREIRA - 

OAB:OAB/RS 57.313

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre a petição de fls.415/416, no prazo de 05 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822169 Nr: 28350-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCC, LAURO BENEDITO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135228 Nr: 25190-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - OAB:6.487

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162490 Nr: 36963-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINA SGUAREZI RUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 76616 Nr: 7412-08.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTECONSTRO-CONSTRUTORA DE REDES 

ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Código 76616

 Vistos.

Atendendo ao pedido da parte autora, remeto os autos à secretaria sem 

manifestação.

Após, conclusos.

 Cuiabá, 06 de setembro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866049 Nr: 6414-20.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO VICTOR FREESZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OASYS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JR. - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, NARA REGINA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1024457-46.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN PEREIRA ARAGAO (REQUERENTE)

EDISON PEREIRA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024457-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VANDERLAN PEREIRA ARAGAO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos. VANDERLAN PEREIRA ARAGÃO ajuizou a presente “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” em face da IUNI 

EDUCACIONAL S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação à parte ré da 

obrigação de fazer consubstanciada na exclusão do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária. É o relato do 

necessário. Decido. Inicialmente, DEFIRO à parte autora a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido de concessão liminar de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, foi 

possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária que das 03 (três) negativações 

(id 14563041), 02 (duas) estão pagas e 01 (uma) sequer consta do seu 

extrato financeiro junto à parte ré (id 14563068), de maneira que à primeira 

vista a negativação do seu nome teria sido realizada de forma indevida. Do 

mesmo modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que a parte 

autora vem tendo o seu crédito restrito em decorrência das malsinadas 

negativações o que tem o condão de prejudicar a sua liberdade de 

contratar empréstimos e financiamentos para obter produtos e serviços no 

mercado de consumo. Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, DEFIRO, 

liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, nos termos do 

artigo 300 do NCPC, para cominar à instituição de ensino ré a obrigação de 

abster-se de reincluir/manter o nome da parte autora em cadastros 

restritivos de crédito, devendo excluí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que fixo 

desde já no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 6.000,00 

(seis mil reais), sem prejuízo da sua majoração. Sem prejuízo do acima 

disposto, OFICIE-SE diretamente ao SERASA para que exclua o nome da 

parte autora do seu cadastro, relativamente ao registro das negativações 

constantes do extrato de id 14563041. Em atenção ao que determina o art. 

334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 06/11/2018, às 12:00 horas, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação, localizada no Fórum da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 

335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029368-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

AMANDA MICHELLY NASCIMENTO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029368-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA MICHELLY NASCIMENTO SANTOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. AMANDA MICHELLY 

NASCIMENTO SANTOS ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS” em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação à ré da obrigação 

consubstanciada no restabelecimento do serviço de fornecimento de 

energia elétrica; na abstenção do corte do serviço, da cobrança de 

consumo no período em que o serviço permaneceu cortado, bem como da 

inclusão/manutenção do seu nome em cadastros restritivos de crédito, 

relativamente à UC - unidade consumidora n. 6/649480-1, instalada no 

imóvel em que reside, uma vez que a fatura do mês de agosto de 2015, 

com vencimento em 28/09/2015, teria embutida em seu valor importância 

correspondente a recuperação de consumo de meses anteriores. É o 

breve relato. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão do 

benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 
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O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi 

possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária através da fatura e documentos 

de id 15192744, que no mês de agosto de 2015 houve faturamento de 

recuperação de consumo de meses anteriores, de maneira que o corte do 

fornecimento de energia por esse motivo se afigura ilegítimo, consoante 

jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo 

modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que vez que o corte 

de energia acarreta excessivos prejuízos e transtornos, pois a energia é 

serviço público essencial ao cidadão. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte 

ré restabeleça o serviço de fornecimento de energia elétrica; se abstenha 

de cortar o serviço, de cobrar consumo no período em que o serviço 

permaneceu cortado, bem como de incluir/manter o nome da parte autora 

em cadastros restritivos de crédito, relativamente à UC n. 6/1109083-4, em 

decorrência do débito da fatura do mês agosto de 2015, com vencimento 

em 28/09/2015, no valor de R$ 869,03, até o deslinde deste feito, sob pena 

de aplicação de multa cominatória diária que arbitro desde já no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento injustificado 

da medida, limitada ao patamar de 15.000,00 (quinze mil reais). Em atenção 

ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 12/11/2018, às 

12:00 horas, para audiência de conciliação que será realizada na sala 06 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, 

§ 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (NCPC, 335, I). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade processual, consigne 

que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012421-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO GENEROSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012421-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUIS FERNANDO GENEROSO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

LUÍS FERNANDO GENEROSO DE OLIVEIRA ajuizou a presente “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS” em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), 

pretendendo, liminarmente, a cominação a esta da obrigação 

consubstanciada na abstenção de manutenção/inclusão do seu nome em 

cadastros restritivos de crédito em decorrência do débito no valor de R$ 

697,18 (seiscentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), com data 

de vencimento em 01/11/2015, referente ao contrato n. 899996922370. É o 

relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária que seu nome esteve inscrito em cadastro restritivo 

de crédito (id 13101773), em decorrência de débito que alega em sua 

petição inicial não reconhecer como de sua responsabilidade, em relação 

ao qual pretende seja declarada a sua inexistência. Do mesmo modo, foi 

possível verificar o perigo de dano, uma vez que a inclusão dos dados 

dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito podem lhes gerar 

abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis 

ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar 

em sua honra. Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a requerida. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a parte ré se 

abstenha de manter/incluir o nome da parte autora nos cadastros 

restritivos de crédito em decorrência do débito no valor de R$ 697,18 

(seiscentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), com data de 

vencimento em 01/11/2015, referente ao contrato n. 899996922370, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa cominatória 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no caso de descumprimento 

injustificado, limitada ao patamar de 6.000,00 (seis mil reais). Em atenção 

ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 12/11/2018, às 

11:00 horas, para audiência de conciliação que será realizada na sala 06 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, 

§ 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (NCPC, 335, I). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 
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caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade processual, consigne 

que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários 

para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a urgência que o 

caso requer. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006038-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRYS SOUZA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020110-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARLES ULINGER PEREIRA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017199-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ZIRALDO MATOS CAMARGO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001676-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

EDNEIA BRUNA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HELEN PATRICIA DE FARIA FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014146-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO XAVIER DE SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015018-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ENIRES DE JESUS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006040-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NILSON JESUINO FONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012584-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO DAMASCENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013286-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA LOPES (REQUERENTE)

CONRADO AGOSTINI MACHADO (ADVOGADO(A))

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

14813803, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405495 Nr: 36993-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDO LOPES FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - 

OAB:13930/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a RODRIGO FARIA GARDIN para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 904676 Nr: 33329-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE RIBEIRO MAGALHÃES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NICANOR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINA ISABELE RIBEIRO - 

OAB:18.000-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso, vislumbro que a parte autora apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 1 (um) ano.

Observa-se que foi feita a tentativa de intimação pessoal, no entanto, não 

logrando êxito, consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 72).

É sabido que cabe a parte informar o interesse atualizado nos autos, sob 

pena de ser considerada válida a intimação encaminhada no endereço 

indicado na inicial.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso II c/c § § 1.º e 2º, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito Sem Resolução de 

Mérito.

Deixo de condenar em honorários advocatícios.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1312876 Nr: 11590-38.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS 

RECORDANDO OS PAGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17.201/MT

 Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 04/09/2018, às 8h30, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC).

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório.

 Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o 

desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a 

realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, 

CPC).

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019835-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

F. W. F. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Intime-se a parte autora para, em 15 dias, apresentar 

cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá, 30 de junho de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006486-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AELSON DE ALMEIDA CARNEIRO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando 

a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 
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602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). No mesmo prazo 

deverá, apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e 

concluso para análise. 13 de março de 2017 Documento assinado 

digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015281-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAIANY BERTHOLO DE BONA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015281-43.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/09/2018 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037659-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LANDER MENEGAIS (REQUERENTE)

CEZAR BORGES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO (REQUERIDO)

AGROPECUARIA PRIETO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037659-27.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado dos réus. Assim redesigno o dia 

06/11/2018 às 09:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 13405085. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016959-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

PAOLA MESSIAS MARTINS ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016959-93.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 11:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016853-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MANOEL MESSIAS PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016853-34.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016850-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FRANCISCO RICARDINO DE CARVALHO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016850-79.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016609-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CARDOSO TOBIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016609-08.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016579-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016579-70.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016510-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROBSON DINIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016510-38.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016214-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAYCON ROBERTO RIBEIRO REICHERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016214-16.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022484-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI COIMBRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022484-56.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020856-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO DUTRA (REQUERENTE)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DUTRA OAB - 011.128.031-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020856-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Maria 

dos Anjos Rodrigues Dutra e Maria Eduarda Rodrigues Dutra, 

representadas por seu genitor José Ricardo Dutra ,contra a Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados. As autoras 

pretendem a concessão de tutela antecipada para determinar que a ré 

lhes pague alimentos provisórios em decorrência do acidente com fio 

elétrico e descarga de alta tensão ocorrido em 15 de janeiro de 2017, no 

Assentamento Pontal do Glória, no Município de Santo Antonio do 

Leverger/MT, que vitimou seus pais, levando sua mãe a óbito e seu pai à 

invalidez. Segundo consta, os genitores das autoras tentavam instalar 

uma antena de rádio no Sítio Novo Paraíso, localizado no Assentamento 

Pontal do Glória, quando foram atraídos pela rede de alta tensão e 

sofreram uma descarga elétrica (eletroplessão). Talita da Silva Rodrigues 

Dutra, mãe das autoras, morreu no local. Já o pai José Ricardo sofreu 

queimaduras de 3º grau, permaneceu internado por longo período no 

Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, além de ter perdido a mão esquerda, 

perda de tecido e músculos dos membros superior e inferior esquerdo. Os 

autos foram redistribuídos a este juízo, eis que reconhecida a conexão 

entre os presentes e a de n° 1020577-46.2018.8.11.0041. É o necessário. 

A concessão da tutela provisória de urgência depende do preenchimento 

concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto 

ensinam os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero: “A tutela provisória é necessária simplesmente porque não 

é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, 

ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou 

reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e 

risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. 

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.) In casu, em que pese a 

autoras sustentarem que a culpa do acidente é da ré, uma vez que as 

linhas de transmissão elétrica de alta tensão não obedeciam uma série de 

exigências técnicas de segurança e também não passavam por 

manutenção há muito tempo, é certo que o caso em questão depende de 

dilação probatória. Não há nos autos demonstração de que a culpa do 

acidente é exclusiva da ré. Ao contrário, no Boletim de Ocorrência lavrado 

no dia do acidente consta a seguinte informação: “... Na ocorrência 

podemos constatar uma desatenção das vitimas, que faziam a instalação 

de uma antena de celular no local ... que segundo o proprietário do sítio, 

Sr. Sebastião, as vítimas tentavam achar o melhor “sinal” da torre de 

celular quando esbarraram a antena de celular no fio de alta tensão e 

assim vindo eles receber toda a carga de alta tensão...” (ID 14140376 ) 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de determinar o aditamento da petição 

inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial 

está com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos 

termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 16/10/2018 às 11:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 
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para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita requerida pelas autoras. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024046-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

EDEN JAIRO OLIVEIRA DO ROSARIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024046-03.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 2 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023446-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITO FERREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023446-79.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 2 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023194-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LAUCIDIO TAVARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023194-76.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 2 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023044-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

HELIO JUNIOR SILVA DE ANICESIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023044-95.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 
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as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 2 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003723-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON RIBEIRO (AUTOR(A))

KELIA PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR ROHDEN (RÉU)

TESSA DOS ANJOS RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003723-11.2017.8.11.0041 Vistos e etc. DEFIRO o 

pedido de busca de endereço de ID 12683268. Segue o resultado 

encontrado junto aos órgãos conveniados ao PJMT. Redesigno o dia 

01/10/2018 às 11:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9907164. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 24 de junho de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022466-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

ANIRALDO BASEGGIO SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022466-35.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 2 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023194-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LAUCIDIO TAVARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023194-76.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 2 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000975-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CRYSTYNY OLARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000975-69.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

à inicial e defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 

às 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

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

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879174 Nr: 16289-14.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDA GONÇALVES DA SILVA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 
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PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico que o perito designou perícia para o dia 12/11/2018, a ser 

realizado na Residência do Autor, no endereço Av: Brasil, nº1565, Bairro: 

Jardim Independência, Cuiabá - MT, a vistoria poderá ocorrer nos horários 

que compreende das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:30 horas. 

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para 

comparecerem na perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 761299 Nr: 13752-16.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GONÇALVES, JULIANO HENRIQUE 

ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, Luiz Felipe C. Caldart - OAB:23252

 Certifico que, nos termos do item 8.1.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919464 Nr: 43084-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZERINETO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 205/209, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094100 Nr: 7973-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO DA COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANAEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre a certidão do contador de fls.235/236.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 304831 Nr: 15152-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVA MÍDIA ESTRATÉGIAS DE MARKETING E 

COMUNICAÇÕES S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.624/O, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR SCHRADER - 

OAB:2923/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 781, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920739 Nr: 43894-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE PAULINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de 

despejo com cobrança de alugueis e encargos de locação proposta por 

Alaide Paulina da Costa contra Tereza dos Santos Silva, e condeno a ré 

ao pagamento dos aluguéis e acessórios (IPTU, água e energia elétrica) 

vencidos no período de novembro de 2011 a maio de 2015. O valor mensal 

do aluguel deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação (artigo 397, 

CC). Custas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, 

que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos 

dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, e 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 876957 Nr: 14755-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EILTON DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Nomeado como perito do juízo o Dr. Diogo Tadeu Alves Correa, este não 

atendeu ao chamado judicial, como se infere da certidão de decurso do 

prazo acostada à p. 165.

Diante disso e, em atendimento ao principio da celeridade processual, 

nomeio como perito do juízo em substituição o Dr. Flávio de Melo Ribeiro, 

com endereço profissional na Av. das Flores, nº. 843, sala 43, bloco 

anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 

9223-7073, nesta Capital.

Intime-se o perito para manifestar a sua aceitação ou recusa do encargo 

confiado, bem como a dar inicio aos trabalhos periciais.

Fica autorizado desde já, com o início dos trabalhos periciais, o 

levantamento de 50% dos honorários pelo perito nomeado, sendo que o 

saldo remanescente poderá ser levantado com a entrega do laudo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 914361 Nr: 39753-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE KATIA APARECIDA SAMPAIO DA SILVA, 

WELLYTON CARLOS SILVA MORAIS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 61 de 891



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDAO DA SILVA - 

OAB:18546/O, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825, HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDES BORGES - OAB:13506, SILVIO 

MARINHO DO NASCIMENTO - OAB:6304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação às partes requeridas para manifestarem acerca 

da devolução do veículo conforme petição de fls. 310/314.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929864 Nr: 49243-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZO REI HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 269/370, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797701 Nr: 4084-84.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR RODRIGUES DE BRITO, ROSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME, GOLDEM 

GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OESTE FORMAS PARA 

CONCRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:18841, EDUARDO H CUBITZA - OAB:10742/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, RODRIGO SILVEIRA 

- OAB:, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art.482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

se manifestarem acerca da proposta de honorários periciais, juntada às 

fls.324/335, no prazo de 03 (três)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 925395 Nr: 46748-96.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA MACHADO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO IUNI EDUCACIONAL S.A, 

KROTON EDUCACIONAL S/A, UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - CAMPUS DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9.889-B, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT, MARILEI SCHUSTER - OAB:5068-A/MT, MARILEI 

SCHUSTER - OAB:7721-B

 Concedo o prazo de 5 dias para que as partes juntem substabelecimento. 

Considerando que as testemunhas arroladas à p. 150/151 não residem 

nesta comarca, expeça-se carta precatória para a comarca de Primavera 

do Leste para oitiva das testemunhas arroladas pela autora, que deverão 

ser cientificadas do ato pelo advogado da autora na forma do §1º do 

artigo 455 do CPC. Após a devolução da carta precatória, intimem-se as 

partes para apresentação de memoriais finais, no prazo individual e 

sucessivo de 15 dias, iniciando-se pela autora. Cumpra-se com urgência. 

PROCESSO DA META 02/CNJ. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 873567 Nr: 12260-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYKE CHRIS GARCIA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

140/142 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1122573 Nr: 19869-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OÁTOMO JOSÉ CANAVARROS SERRA, HAROLDO 

CANAVARROS SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA., 

JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO, FLÁVIO AUGUSTO DE VASCONCELOS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora manifestasse 

sobre a Certidão do Oficial, conforme certidão de fl. 90. Em assim sendo, 

nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 92, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 116158 Nr: 5586-10.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 138, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 102600 Nr: 1367-42.1989.811.0041

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO VILI SCHAEDLER, EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO LASCH - 

OAB:2062-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 In casu, se trata de execução trabalhista, na qual foi determinada a 
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penhora de 50% sobre o imóvel matriculado sob o n. 15.404, CRI de 

Diamantino/MT, que faz parte do acervo dos bens desta massa, inclusive, 

arrecadado e averbado às margens da matrícula, como demonstra a 

certidão atualizada às p. 2.284, realizado em 25 de maio de 2009.Ou seja, 

a notícia de arrecadação existe muito antes da constrição determinada 

pelo Juízo Trabalhista, ocorrido em 14/05/2018 (p. 2.285).Deste modo, 

necessária a suspensão da hasta pública, bem como a vinda do feito 

executivo para este Juízo.Informe-se a Vara do Trabalho acerca desta 

decisão, com urgência, a fim de remeta os autos da execução 

trabalhista.Após, conclusos para deliberar sobre os pedidos anteriores a 

esta petição.Intimem-se todos.Cuiabá, 05 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 900258 Nr: 30029-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ISAIAS DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB/MT 16.008 - OAB:, ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Desta forma ADIVIRTO o autor que o seu não comparecimento 

injustificado em nova data será considerado como ato atentatório ao 

judiciário, com a cominação de multa, nos termos do art. 77 do 

CPC/15:“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:(...)IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação;(...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 

qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá 

ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.§ 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta.”Da mesma forma poderá 

levar a improcedência dos pedidos inicial, nos termos da 

jurisprudência:87286901 - SEGURO DPVAT. COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE 

APRESENTA EM PERÍCIA JUDICIAL DESIGNADA E DEIXA DE JUSTIFICAR A 

AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA DECLARADA PRECLUSA. 

Incapacidade permanente e respectivo grau que, no entanto, não restaram 

demonstrados pela prova documental produzida. Necessidade de perícia 

médica. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido. (TJSP; APL 1128981-36.2014.8.26.0100; Ac. 10201280; São 

Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter César 

Exner; Julg. 23/02/2017; DJESP 02/03/2017).Requisite-se o perito nomeado 

para a realização da pericia, via e-mail funcional ou telefone, data para a 

realização da pericia deferida.Com a apresentação da data, dê-se ciência 

às partes para comparecimento. Cumpra-se expedindo o necessário, com 

URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018 - CNJ.Cuiabá, 04 de setembro de 

2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 926418 Nr: 47337-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDMAR DA SILVA BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:Oab/MT 17563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 279/283 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à requerida para apresentar suas contrarrazões aos Embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1298800 Nr: 8121-81.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOACI ALVES FERREIRA, MARIA 

EVANGELISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ORTEGA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA APARECIDA 

MAGALHÃES FANAIA - OAB:10.439-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte embargante para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 964823 Nr: 6872-03.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, MAURO 

JUNIOR DEFENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:OAB/MT 

9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 76/92 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1144498 Nr: 29400-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ NERY RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO TICIANEL, VERONICA SALVADOR 

TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT, TATIANE ALMEIDA 

CAMACHO - OAB:OAB/MT 17237

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de rescisão de contrato de compra e venda 

por inadimplemento cumulada com indenização por perdas e danos, cujo 

pedido liminar de reintegração de posse foi indeferido pela decisão de p. 

75/76.

A decisão que indeferiu a reintegração de posse do autor no imóvel objeto 

do contrato foi mantida pelo RAI 146434/2016 (p. 146/149).

À p. 157/164 os réus noticiam que o autor invadiu o imóvel, em verdadeiro 

atentado, se aproveitando da sua ausência momentânea do apartamento.

A noticia trazida pelos réus é grave e caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça e inovação ilegal no estado de fato do bem.

Assim, como não há decisão judicial autorizando o ingresso do autor no 

imóvel, determino a sua intimação para que, em 48 horas, preste os 

necessários esclarecimentos, inclusive com a desocupação voluntária do 

bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do autor, concluso para 

apreciação dos demais pedidos dos réus e decisão saneadora.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 1068865 Nr: 54920-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDEMAR JOÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

FRAGATA JUNIOR - OAB:39768/SP

 A correspondência encaminhada para o autor foi devolvida (p.77). 

Compulsando os autos, observo que a petição inicial não indica o 

endereço do autor, tampouco a cópia da procuração apresentada à p. 22. 

Extrai-se ainda da cópia da procuração de p. 22 que a assinatura 

supostamente lançada pelo autor é de difícil leitura. Posto isto, intime-se o 

autor para em cinco dias regularizar sua representação processual, 

apresentando a procuração original e/ou cópia autenticada onde seja 

possível identificar a assinatura do outorgante. Em igual prazo deverá 

informar o seu correto endereço, tudo sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo, certifique-se e intime-se a ré para requerer o que de direito. Saem 

os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822121 Nr: 28304-49.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SEVERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., CONSÓRCIO DOS CONCESSIONÁRIOS VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWA SAKI - OAB:15.729

 Processo n° 28304-49.2013.811.0041

Código: 822121

DECISÃO

Em consulta ao sistema Apolo, constatei que saiu publicação no DJE para 

a parte ré apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no dia 

08/08/2018, e o processo veio concluso dia 07/08/2018.

Assim, DEFIRO o pedido de devolução de prazo de p. 192.

O prazo deverá ser computado a partir da publicação desta decisão.

Após o decurso do prazo concedido acima, intime-se a parte autora para 

se manifestar sobre o documento juntado à p.184/191.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715770 Nr: 9795-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - 

OAB:16.160A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - A, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, para devolução dos autos nº 

9795-41.2011.811.0041, Protocolo 715770, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 726827 Nr: 22662-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - 

OAB:12600

 Vistos. Cabe a parte arrolar e apresentar as testemunhas arroladas em 

audiência, independente de intimação, conforme preleciona o art. 455 do 

CPC. Note-se, que compete ao advogado, a juntada de comprovante da 

referida intimação 3 dias antes da audiência. Não há comprovante de 

intimação nos autos. Não há prova de extravio. A ausência da testemunha 

em audiência, conforme estabelece o CPC, pressupõe desistência da 

testemunha. A redesignação do ato só seria possível se a parte 

comprovasse, antes da audiência, a regular intimação e a injustificada 

ausência da testemunha. Assim sendo, indefiro a redesignação do 

presente ato. Levando em consideração que a única diligencia pendente 

seria a oitiva da testemunha, conforme decisão de fls.319, declaro 

encerrada a instrução. Faculto às partes a apresentação de memorias no 

prazo de 10 dias independente, iniciando o prazo do autor no dia 

10/09/2018 e encerrando em 24/09/2018. O prazo do requerido iniciará em 

25/09/2018 e encerrará em 09/10/2018. Na sequencia s autos devem ser 

encaminhados a conclusão para analise e decisão. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777787 Nr: 31162-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL JOSE VILLAS BOAS, RAUL VILLAS BÔAS, 

FÁBIO VILLAS BÔAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SÉRGIO DANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VILLAS BÔAS - 

OAB:101.274/SP, RAUL JOSÉ VILLAS BÔAS - OAB:76.455-B/SP, RAUL 

VILLAS BOAS - OAB:96853/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls. 2032/2035 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerente para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 459242 Nr: 28903-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE REGINA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, ARIÁDINE GROSSI - OAB:19.442, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 195, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 710638 Nr: 3612-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. T. B., CLÉLIA MARGARETE TRINDADE BORRALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre os documentos de fls.195/197, referente ao Laudo de 

Avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 221877 Nr: 29926-47.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIMAR BRIGIDO MILITÃO, ALAIR REGINA DE 

ALMEIDA NEVES, LICIAIR CORREA MILITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO IZIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que na petição de fl. 134 não consta a informação do banco o 

qual deverá ser depositado os valores bloqueados nos autos. Ante o 

exposto, nos termos do art. 482,VI da CNCG, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para informar os dados bancários 

completos para a expedição do alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820048 Nr: 26287-40.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA JESUS DA SILVA, SANTINA DA SILVA 

E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:2221-A/DF

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo de avaliação de fl.180/209 no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031063 Nr: 37290-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A, ABEL ALBINO DE ARRUDA - OAB:3338/TO, DIEGO 

NATANAEL LOPES ARRUDA - OAB:18787-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 331 no prazo de 15(quinze) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020686-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZE LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVO LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020686-60.2018.8.11.0041. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de termo de 

confissão de dívida c/c restituição de valores danos morais com pedido 

liminar proposta por Ivo Lemes da Silva em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados. De acordo com 

o narrado na inicial, o autor possuía média de consumo de energia elétrica 

que variava entre R$ 100,00 e R$ 200,00 por mês. Como faz o uso 

consciente dos serviços, conseguiu diminuir seu consumo mensal para a 

media de R$ 60,00. Afirma que em 22/08/2017 recebeu uma fatura em sua 

residência no valor absurdo de R$ 2.634,63, referente a consumo não 

faturado entre os meses de janeiro de 2016 a agosto de 2017. Segundo a 

ré, foi encontrada irregularidade em sua unidade consumidora que gerou 

valores a menor, justificando a cobrança. Como não efetuou o pagamento 

da fatura, o fornecimento dos serviços foi suspenso. A fim de 

restabelecer os serviços, assinou termo de confissão de dívida e 

negociou o seu pagamento parcelado, através de uma entrada da quantia 

de R$ 560,00 e mais 12 parcelas de R$ 199,44. Informa ter efetivado o 

pagamento da quantia total de R$ 1.357,76. Porém, como não concorda 

com tal débito, requer a concessão de antecipação de tutela para 

determinar a suspensão das obrigações decorrentes do Termo de 

Confissão de Dívida, bem como para que a ré se abstenha de efetuar a 

suspensão dos serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora 

6/295771-2. É o relatório. Decido. De acordo com a sistemática 

processual, a concessão liminar da tutela provisória de urgência depende 

do preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 313.) In casu, o autor afirma ter assinado Termo de Confissão de Dívida 

decorrente de consumo não faturado cobrado pela ré e referente aos 

meses de janeiro/2016 a agosto/2017, no valor de R$ 2.634,63. Entretanto, 

os fatos são pretéritos de forma que, nesta análise de cognição sumária, 

verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, haja 

vista que inexiste nos autos elementos que demonstrem a probabilidade do 

alegado direito, tampouco risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de determinar o aditamento da petição 

inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial 

está com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos 

termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 16/10/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023177-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO (ADVOGADO(A))

ANA MARCIA PATRIOTA CABRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023177-40.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por 

Ana Márcia Patriota Cabral em face da IUNI Educacional S/A (UNIC), 

aduzindo, em síntese, que a ré se utilizou de seus dados para matricula-la 

no curso de nutrição, com suposto ingresso em 10/08/2017, por meio de 

vestibular. Entretanto, afirma que jamais fez vestibular para nutrição junto 

a ré ou em qualquer outra instituição de ensino. Narra que a ré a inscreveu 

no programa do Fies – Financiamento Estudantil, benefício que jamais 

utilizou. Assevera que nunca prestou vestibular, assim como não 

compareceu a sede da ré para realizar sua inscrição. Alega que a ré 

encaminhou o seu nome aos órgãos de proteção ao crédito, incluindo 

cinco dividas no valor de R$ 548,00, totalizando a quantia de R$ 2.740,00. 

Informa que tentou solucionar a situação administrativamente, mas não 

obteve êxito. Requer o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim 

de que determine à ré que retire imediatamente o seu nome do banco de 

dados do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e seus respectivos 

congêneres, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança por 

qualquer meio de crédito não contraído, sob pena de multa diária. Requer, 

ainda, os benefícios da justiça gratuita. A inicial veio instruída com 

documentos pessoais, procuração, extrato de consulta de CPF, consulta 

portal do aluno e certificado de ensino médio. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita à autora. A tutela almejada pela autora 

passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.” Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, necessária a concessão da 

tutela provisória requerida, uma vez que a autora demonstrou que seu 

nome foi inscrito no Serasa pela ré (Id 14429658). Ademais, a 

jurisprudência autoriza o deferimento da liminar quando presentes os 

pressupostos e o objeto da ação é discutir a existência da relação jurídica. 

Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROTESTO – EXCLUSÃO DE NOME DO 

BANCO DE DADOS SERASA/SPC – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Estando em discussão a existência do débito em sua 

integralidade não se pode exigir da parte autora, ora agravante, a 

produção de prova negativa, merecendo amparo a sua pretensão, de ter 

seu nome excluído dos bancos de dados.” (AI 131450/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) O perigo 

de dano é evidente, haja vista que a negativação impede a autora de 

realizar negócios a prazo, compras à crédito e tomar empréstimos 

bancários, lhe diminuindo o poder de compra. Posto isto, presentes os 

requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 

300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino que a ré exclua o nome 

da autora dos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA, BACEN e 

etc.) referente ao contrato aqui discutido, especificamente ao curso de 

nutrição, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00, limitada a 

30 dias/multa. Intime-se a ré para cumprimento da liminar. Em obediência ao 

art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 26/10/2018 às 08:00 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizado pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, intimando-se as partes para comparecimento. Após, 

intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré 

para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 

20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 31 de julho de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022613-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA 

(REQUERENTE)

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Trata-se de ação declaratória de relação jurídica c/c 

repetição de indébito com pedido de tutela de urgência proposta por Leila 

Sebastiana Jesus de Oliveira Santana contra o Banco Cruzeiro do Sul S/A, 

qualificados nos autos. A autora requer concessão de tutela de urgência 

para determinar que o réu cesse de descontar mensalmente o valor de R$ 

209,90 de sua folha de pagamento, bem como se abstenha de incluir seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que inexiste 

relação jurídica entre as partes, porquanto não contratou nenhum produto 

e/ou serviço do réu. É o relatório. Decido. A pretensão almejada pela 

autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em 

caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 66 de 891



processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Os descontos ora questionados estão sendo realizados 

diretamente da folha de pagamento da autora desde o ano de 2007, de 

modo que, nesta quadra processual, o indeferimento da medida se impõe, 

até que a questão posse ser melhor examinada com a formação do 

contraditório. Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem de 

forma suficiente que a demora poderá comprometer a realização imediata 

ou futura do direito pleiteado, tampouco comprovação da probabilidade do 

alegado direito. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 05/11/2018 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à autora. 

Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010787-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUTO & HAGE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para pagar as custas da 

expedição de certidão para averbação , no prazo 05 dias. 6 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037576-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

JORGE FRANCISCO MONTIEL CONTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES COELHO SILVA NETO (RÉU)

ELIETE SOARES DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo 05 dias. 6 de setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009340-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ROSEMBERG BALIEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

5 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003264-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA (AUTOR(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 254737 Nr: 19288-18.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERV CONSTRUÇOES, SERVIÇOS, 

COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485, 

VITOR UGO SOUZA - OAB:9611, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte autora, para se manifestar sobre a informações prestadas pela 

Receita Federal e requerer o que de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 271562 Nr: 3068-08.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE FREITAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, elis marina dias pinto - 

OAB:20.944, HUNNO FRANCO MELO - OAB:7903, MARILEI CARDOSO - 

OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN EDUARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:8303

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte autora, para se manifestar sobre a informações prestadas pela 

Receita Federal e requerer o que de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 67 de 891



 Cod. Proc.: 267917 Nr: 26320-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RONDON OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 Certifico que o autor requer a expedição de uma nova certidão para fins 

de protesto, alegando que a certidão expedida está com endereço do 

devedor errado, porém o endereço informado e o endereço da certidão 

são os mesmos, assim intimo o patrono do autor para que compareça 

neste juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para esclarecimentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15929 Nr: 6251-36.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO ELIAS MARIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE D 

PURIFICAÇÃO SOUZA - OAB:23.784/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, através 

de seu patrono, para querendo, manifestar acerca do auto de penhora de 

fls. 232, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1139140 Nr: 27066-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCOVER TURISMO LTDA ME, LAISE 

AUXILIADORA DOS SANTOS, PRISCILA DO CANTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a petição solicitando mais 10 dias para manifestação nos 

autos foi protocolizada em data de 10/07/2018, decorrendo mais de 30 

dias, assim intimo novamente o autor para que dê prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 855087 Nr: 57572-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte autora para, querendo, manifestar acerca 

dos embargos de declaração no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1050473 Nr: 46642-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE DA GRAÇA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o Avará à título de honorários periciais foi expedido e pago 

em Novembro de 2017, conforme Alvará nº 361306-2/2017.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 911460 Nr: 37814-52.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDA DUARTE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 810555 Nr: 17047-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO BENTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte requerida para, querendo, manifestar 

acerca dos embargos de declaração no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 788953 Nr: 42949-16.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DA COSTA SILVA, JOSE ANTONIO 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILTON FAUSTINO DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 4589-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte requerida para, querendo, manifestar 

acerca dos embargos de declaração no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1113261 Nr: 16011-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GILCELINO ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do pagamento realizado pelo requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 366166 Nr: 4683-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇÃO INFORMÁTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS 

- OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte autora, para se manifestar sobre a informações prestadas pela 

Receita Federal e requerer o que de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 407223 Nr: 39458-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL, FRANCISCO CARLOS FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT DE ALMEIDA, SALETE BORGES DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls. 222 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 433741 Nr: 13067-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GUILHERME RIBEIRO COSTA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, retirar cópia 

do Auto de Penhora de fls. 58 e providenciar sua averbação junto ao 

cartório competente, conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 433741 Nr: 13067-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GUILHERME RIBEIRO COSTA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado de avaliação, devendo a emissão da guias ser feita através do 

site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 328726 Nr: 1256-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GAMBALLI NETO, CAROLINA CURVO 

COSTA MARQUES GAMBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR FRANCISCO GOMES 

COELHO - OAB:2599/DF, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909, 

MARIA DE LOURDES SILVA MELO - OAB:5696 DF, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 849717 Nr: 52881-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça lançada no sistema no dia 

27/06/2018, no prazo de 05 (cinco) dias, e requerer o que lhe é de direito 

sob pena de devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 22934 Nr: 1509-31.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE SOROCABA S/C 

LTDA, CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE SOROCABA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CONVERSANI PIMENTEL, GILSON 

CONVERSANI PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:24.821, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A G. QUEIROZ - 

OAB:DEF. PUBLICO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para retirar, no prazo de 05 (cinco) dias, o ofício expedido ao 

Empreendimentos Imobiliários Nossa Senhora da Guia e providenciar seu 

protocolo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 32870 Nr: 6413-31.1997.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEBRAND DA SILVA COELHO, MARDEM 

MORAIS AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 937139 Nr: 53165-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCESIO LUIZ GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA DE 

SOROCABA LTDA, NIVALDO NUNES DE ALMEIDA, MARIA CELESTE DA 

SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:14566, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para acompanhar 

o cumprimento do mandado de transcrição do imóvel ao autor junto ao 

cartório do 2º Serviço Notarial, em razão de custas a serem recolhidas 

junto àquele.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 757222 Nr: 9383-76.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER OLIVEIRA DE SOUZA, FLÁVIO OLIVEIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A, Eveline Guerra da Silva - OAB:22987/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 Impusiono nos autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

embargante para que compareça a esta secretaria para retirar a peça de 

Protocolo 959510/2018 de 30/08/2018 para proceder sua devida 

distribuição por dependência por ser Embargo à Execução, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 22366 Nr: 10098-41.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Em atenção ao ofício do Cartório do 6º Ofício, fls. 1239, intimo as partes 

para providenciarem o pagamento dos emolumentos para baixa das 

penhoras nos imóveis com matrículas n. 43.226, 43.227, 43.228, 43.229 e 

31552 junto aquele ofício. INTIMO ainda, para manifestarem acerca da 

avaliação do imóvel situado na Comarca de Chapada dos Guimarães no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 254737 Nr: 19288-18.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERV CONSTRUÇOES, SERVIÇOS, 

COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485, 

VITOR UGO SOUZA - OAB:9611, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

 Vistos etc.

Considerando que a Exequente regularizou sua representação processual 

(fls. 141/142), determino o regular prosseguimento do feito.

Por consequência, retifique-se o nome do advogado da Exequente junto 

ao Apolo e capa dos autos, conforme pretendido em fl. 145.

Inexistindo impugnação à penhora, defiro a expedição de alvará judicial em 

favor da Exequente para levantamento da importância penhorada às fls. 

86/87, conforme requerido na petição de fl. 145 (item “3”), mediante o 

decurso de prazo recursal da presente.

Defiro também a busca das declarações de imposto de renda da parte 

Executada junto à receita federal, conforme requerido em fl. 147, que será 

realizada via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, 

determino sejam arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1054256 Nr: 48466-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DA SILVA COUTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 381964 Nr: 18370-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Rossato de A. Santos 

- OAB:OAB/SP 362.847, HELIO ALBERTO BELLINTANI JUNIOR - 

OAB:146.171/SP, JOSÉ ROBERTO HERMANN RAMOS - OAB:8.855/MT, 

JULIANO LAZZARINI MORETI - OAB:OAB/SP 184.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte Autora para manifestar acerca da certidão 

do oficial de justiça, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 848345 Nr: 51704-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PANIAGO - 

OAB:16.998, ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - OAB:10408, ERICA DE 

ASSIS VELOZO BRAGA - OAB:16078/MT, QUERINA DE ASSIS DA 

SILVA - OAB:21504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar 

acerca da petição de fls. 392/399 no prazo de cinco dias e requerer o que 

lhe é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 797691 Nr: 4074-40.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE GRÃOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOLZAN 

AMARAL - OAB:287799/SP, MÁRCIO RICARDO DE SOUZA - 

OAB:291333

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte Autora para manifestar acerca da petição 

de fls. 313/337 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1110086 Nr: 14696-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON WILLIAN SACARDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 916252 Nr: 40948-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA - OAB:19509/O, 

RAFAELLA MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1038646 Nr: 40909-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 937891 Nr: 53595-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE MESQUITA PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:12239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, havendo concordância a requerida 

deverá efetuar o depósito judicial referente ao montante dos honorários, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1051638 Nr: 47240-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGEMAR ALBERTO SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, 

OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MG 96864, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença de fls. 227/229, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1114536 Nr: 16521-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYANE QUECADA SCHULTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA CALÇADOS - TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA, SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, DIJALMA MAZALI ALVES - OAB:OAB/MS 10.279, 

JOYCE BRAGA - OAB:OAB/MT 19496/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte autora para, querendo, manifestar acerca 

dos embargos de declaração no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1051638 Nr: 47240-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGEMAR ALBERTO SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, 

OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MG 96864, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerente, em conformidade 
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aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação dos advogados da parte requerida para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749025 Nr: 630-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, para devolução dos autos nº 

630-33.2012.811.0041, Protocolo 749025, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059022 Nr: 50516-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DOS ESPETOS COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE CARNE E BUFFET LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER V. DE 

MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947063 Nr: 58603-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ROBERTO VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 842348 Nr: 46432-20.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMIR GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLSKWAGWM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12574/MT, LOESTE RODRIGO MARÇAL SIQUEIRA - 

OAB:17.194-MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RENATO 

JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 761167 Nr: 13612-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABAGAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME, 

MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VIEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203-MT, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ERIKSSON DOS 

SANTOS - OAB:12.136/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do pagamento realizado pelo requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763004 Nr: 15561-41.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV GAZETA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO MOREIRA DOS SANTOS, MUMIAS 

ENVELOPAMENTO E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 853903 Nr: 56517-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD SUAVE COMERCIO DE COLCHOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 242141 Nr: 10688-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS 

LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRAFORT CUIABÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME, RODRIGO BISINOTTO BOLDRIM, alessandra messias boldrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS 

TOLEDO - OAB:62576/SP, RUI FERNANDO ALMEIDA DIAS DOS SANTOS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 
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finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 799560 Nr: 5986-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - 

OAB:15199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096488 Nr: 9055-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932527 Nr: 50682-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO ULEMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - 

OAB:10856

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Pedido de Liquidação de sentença, no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 337299 Nr: 8371-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WILLIAM PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT

 Em razão da inércia da executada, impulsiono os autos para intimar o 

autor, por intermédio de seu patrono, para requerer o que lhe é de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 307947 Nr: 16889-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11.367/MT, LUDIMILA PAULA PEREIRA - OAB:14803/MT, 

SANDRA MARA DE ALMEIDA - OAB:10658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, FLÁVIA CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, 

JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2.324/MT, LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/O-MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B/MT, Márcia 

Cruz Moreira - OAB:4.952/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT, 

NEDSON CAPISTRANO DE ALENCAR - OAB:8152

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca do laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme detrminado 

as fls. 5456

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 411008 Nr: 1377-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9609/O, RENATO 

CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021848-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANA SOUZA SANTA BRIGIDA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1021848-27.2017.8.11.0041 (P) VISTOS, Tendo em vista a 

discordância da parte Requerida com relação ao pedido de desistência 

formulado pela parte Autora, entendo necessário a juntada nos autos 

sentença prolatada nos autos que alega ser idêntica ao objeto do presente 

feito. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte nos autos a respectiva sentença, sob pena de prosseguimento 

do presente feito. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002505-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BASILE (ADVOGADO(A))

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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VISTOS, Nos termos do artigo 437,§1º do CPC, INTIME-SE a parte 

Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto aos fatos 

noticiados pela parte Requerente no id.n. 13602623. Após, voltem os 

autos conclusos para decisão saneadora; Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019440-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME 

(REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1019440-97.2016.8.11.0041 (LP) VISTOS, PROCESSO CONCLUSO 

INDEVIDAMENTE - AGUARDE-SE em cartório o decurso do prazo da 

decisão proferida no id.n. 15108763. Após voltem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015215-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO TADEU BRUNETTA (RÉU)

MARCOS PUPPI RACHINSKI (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO VENTURA (TESTEMUNHA)

EDSON GOMES DA SILVA MOURA (TESTEMUNHA)

LEOMAR ALMEIDA BORGES (TESTEMUNHA)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021775-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021775-55.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, CEZAR AUGUSTO DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAL, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/01/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma e fratura do fêmur”. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil e quinhentos reais), 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência corroborado no 

id. 9007532. A Requerida apresentou contestação id. 9919882, arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato, a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 10829996. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11401542. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados a Certidão de Ocorrência (id. 9007532), 

Relatório Médico (id. 9007541), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 10829996, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 
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comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 10829996), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da integralidade do valor do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do 

acidente e correção monetária sobre o montante a partir da entrada em 

vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente CEZAR AUGUSTO DA SILVA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),, 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 01/01/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 
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concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1028967-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO (ADVOGADO(A))

CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião fundamentado no artigo 1.238, do 

Código Civil Brasileiro, distribuída desacompanhada de documentos e 

informações necessárias a sua propositura, além de estar com 

documentos ilegíveis e sem recolhimento das custas processuais, e 

precisa ser adequado, conforme a seguir descrito:. * Nomes, qualificação 

e endereços individualizados dos confinantes para citação; * Matrícula 

atualizada do Imóvel; *Certidão Negativa de Ação Possessória em relação 

ao imóvel usucapiendo; *Documentos que comprovem o tempo no imóvel, 

tais como: pagamento de IPTU, contas de água ou energia elétrica, etc. No 

caso, encontram ilegíveis os documentos encaminhados nos 

Identificadores nº 15129035, 15129049 e 15129066, bem como, 

encontra-se o pedido desacompanhado do devido recolhimento das 

custas processuais. Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 

do CPC, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial trazendo para os autos os documentos e as 

informações acima elencadas, bem como, a Guia de recolhimento das 

custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

consignando que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (artigo 321, do CPC). Ressalte-se o dever em 

observar as regras de digitalização de documentos a serem anexadas ao 

processo eletrônico do sistema do PJE, antes de envia-los, visto que 

devem sempre ser anexados de forma legível, conforme determina a 

Resolução nº185/2013 do CNJ, e a Resolução n 04/2016/TP e 22/2011/TP, 

que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do Processo Judicial 

Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

salientando que a não observância dos parâmetros de peticionamento e 

protocolização de peças, implica no indeferimento da petição inicial e o 

arquivamento imediato do feito. Conte ainda, que as custas dos feitos que 

tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029224-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PATRICIA GALVAO BORBA (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória, onde a parte autora requer a 

gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo de anexar ao 

pedido o documento probatório necessário. Isto posto, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029334-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA JACINTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória, onde a parte autora requer a 

gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo de anexar ao 

pedido o documento probatório necessário. No caso, verifica-se ainda que 

o endereço da requerente encontra-se incompleto, por não constar o 

bairro onde reside. Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 

2º do CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os 

autos o endereço completo da requerente, bem como demonstrando que 

faz jus ao benefício requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite 

ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe os artigos 321 e 290, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029024-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A (AUTOR(A))

RODOLFO SANTOS SILVESTRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY JOSE FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos, distribuída 

com documentos ilegíveis e sem o recolhimento das custas processuais. 

No caso, encontra-se ilegível o contrato de prestação de serviço firmado 

entre as parte, o pedido desacompanhado do devido recolhimento das 

custas processuais. Isto posto, não havendo pedido de gratuidade a ser 

analisado, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a 

parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial trazendo para os autos o documento legível acima elencado, bem 

como, a Guia de recolhimento das custas processuais com o respectivo 

comprovante de pagamento, consignando que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (artigo 321, do CPC). 

Ressalte-se o dever em observar as regras de digitalização de 

documentos a serem anexadas ao processo eletrônico do sistema do PJE, 

antes de envia-los, visto que devem sempre ser anexados de forma 

legível, conforme determina a Resolução nº185/2013 do CNJ, e a 

Resolução n 04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a 

Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, salientando que a não observância 

dos parâmetros de peticionamento e protocolização de peças, implica no 

indeferimento da petição inicial e o arquivamento imediato do feito. Conte 

ainda, que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015215-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO TADEU BRUNETTA (RÉU)

MARCOS PUPPI RACHINSKI (RÉU)

Outros Interessados:

CLAUDIONOR CAMPOS DE ARAUJO (CONFINANTES)

EDSON GOMES DA SILVA MOURA (CONFINANTES)
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ANTONIO VENTURA (CONFINANTES)

LEOMAR ALMEIDA BORGES (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

CUIABÁ-MT JUIZO DA 7ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS AUTOS N.º 1015215-63.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA PARTE REQUERENTE: ANTONIO CANDIDO DA SILVA 

PARTE RÉQUERIDA: MARCIO TADEU BRUNETTA E MARCOS PUPPI 

RACHINSKI INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Eventuais interessados 

FINALIDADE: Edital de Citação para eventuais interessados na Ação de 

Usucapião RESUMO DA INICIAL: O requerente alega que comprou o imóvel 

dos Requeridos há mais de 15 (quinze) anos, mantém a posse mansa e 

pacífica, contínua e ininterrupta, sem oposição de terceiros, do terreno 

situado no Bairro Parque Atalaia, município de Cuiabá-MT, na Rua: Apiacas 

(antiga A), quadra: 70 Lote: 02, sendo o total de 300M2, requerendo a 

usucapião extraordinária. DECISÃO/DESPACHO: Vistos, Nesta Ação de 

Usucapião a requerente vem aos autos anexar documentos e informações 

para emenda do pedido, requerendo o prosseguimento do feito. Dessa 

forma, estando o pedido devidamente instruído, defiro o pedido formulado 

no Identificador nº 14130806, para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência declarada pela parte 

requerente nos autos, concedo-lhe os benefícios da Gratuidade da justiça, 

nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, até que se prove, o 

contrário das informações consignadas. Fundamentado no que dispõe o 

artigo 334, do CPC/2015, determino ao Gestor, que agende no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Não havendo acordo, 

intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa, conforme dispõe 

o artigo 183 do CPC, bem como, citem-se, por edital, eventuais 

interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III 

do CPC, deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por ser medida desnecessária. Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o necessário Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

MARIA FERNANDA DALTRO CASEIRO, digitei. CUIABÁ-MT, 6 de setembro 

de 2018. JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019209-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADALBERTO DE JESUS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14221863), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029019-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OTAVIO GOMES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.G.A. INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

ELIDA NOBREGA DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON FERNANDES ROCHA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP/PJE nº 1029019-98.2018.8.11.0041 Vistos, De acordo com o art. 260, 

inciso II, do CPC, são requisitos da carta precatória o inteiro teor da 

petição, do despacho judicial e o instrumento do mandato conferido ao 

advogado. No caso, em que pese estarem elencados no artigo 260 CPC, 

os requisitos essenciais da carta precatória, verifica-se que a presente 

missiva não se encontra revestida dos requisitos legais, pois tendo como 

objeto: citação, foi distribuída desacompanhada de cópia da petição inicial 

e da Procuração. Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o inciso 

I, do art. 267, do CPC, devolva-se a presente carta precatória ao Juízo de 

origem, observando as formalidades legais, estabelecidas na CNGC/MT. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029387-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

WAGNER TAKASHI SHIMABUKURO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PEREIRA SILVA ANGHINONI (REQUERIDO)

EDSON ELTON ANGHINONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória objetivando intimação, que vem 

acompanhada dos documentos necessários e o recolhimento das custas 

processuais e da diligência para o cumprimento da ordem. Assim, estando 

a presente missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, 

determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 

e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029074-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ADACHI (ADVOGADO(A))

HUGO FANAIA DE MEDEIROS SOMERA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES VILELA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTER ARAÚJO FRANÇA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SONIA REGINA LEITE E SILVA CARDOSO (HERDEIRO)

GUSTAVO HENRIQUE DE FRANCA CARDOSO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1029074-49.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta 

Precatória, objetivando citação, onde a parte requerente é beneficiária da 

gratuidade da Justiça. Estando a missiva revestida dos requisitos exigidos 

pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, 

servindo a cópia da presente como mandado. Atendam-se as disposições 

contidas no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, e as baixas 

pertinentes, disciplinadas pela CNGC-MT. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008975-92.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14354358), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024373-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LIMA SOUZA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14482202), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038558-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPER HADDAD NETO (RÉU)

JORGE JOSE HADDAD (RÉU)

HADDAD PARK HOTEL S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/11/2018, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009310-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GRACINETE MARIA MACENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14353953), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013964-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

THELMA DIAS DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14272478), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018924-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14545016), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022679-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))
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FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14425479), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018898-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS RODRIGUES GONCALVES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14425479), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010687-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA TOLEDO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14667512), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014322-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

RENAN PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14642273), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019861-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARCILENE DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 15180103), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028421-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ADEILSON ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 15214871), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 
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remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013286-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ERMINIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de execução formulado pelo requerente nos autos. Diante do 

exposto, para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 14901196, bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017130-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ PAULO SECCHI (ADVOGADO(A))

BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nestes autos, a parte requerida foi condenada a pagar honorários 

advocatícios, e o patrono da parte autora formula nos autos pedido de 

intimação da parte requerida para cumprimento daquela condenação. No 

caso, a sentença transitou em julgado (Id 14891970), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado no Identificador nº 14756804. Proceda-se no sistema 

PJE a conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. Consigne-se 

que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, incidirá a multa de 

10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. Ocorrendo o 

pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao valor 

depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado 

do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase 

de execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028632-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente formula nos autos pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença transitou 

em julgado (Id 15087580), e não havendo comprovação do pagamento da 

condenação nos autos, defiro o pedido de execução formulado no 

Identificador nº 14511913. Proceda-se a conversão desta ação fazendo 

constar a fase de Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a parte 

requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo 

acima estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - 

§ 1º do artigo 523, do CPC. Ocorrendo o pagamento, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco 

dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, 

ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026322-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO MENDONCA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (RÉU)

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, 

INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

ausência de citação de uma das partes requeridas.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001316-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

FABIANA MOURA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 15(quinze) dias 

manifestar quanto ao laudo pericial confeccionado na audiência de 

conciliação, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos para sentença INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008524-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CRUZ (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Devolvo aos autos à secretaria para HABILITAÇÃO NO SISTEMA 

do(a) r. causídico(a) titular do certificado digital que assinou digitalmente a 

CONTESTAÇÃO e/ou do(a) advogado(a) específico indicado para receber 

as intimações, a fim de evitar nulidade na publicação dos atos 

processuais. Após a regularização, INTIME-SE a parte Requerida para no 

prazo de 15(quinze) dias manifestar quanto ao laudo pericial 
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confeccionado na audiência de conciliação, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para sentença INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 724092 Nr: 19723-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENICE SILVA DOS SANTOS, JULIANA SILVA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SÁ FREIRE MARTINS - 

OAB:7362, DEIVID LINCOLN M A N GIROTTO - OAB:240.583/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROSO - 

OAB:14844

 Código do Processo nº 724092

Vistos,

Nesta ação as partes executadas foram intimadas da decisão de folhas 

166, deixando decorrer o prazo sem manifestação nos autos, conforme 

relata a certidão lavrada às folhas 168.

No caso, verifica-se que o pedido inicial deixa de informar o número do 

CPF da parte executada Juliana Silva dos Santos. O patrono exequente ao 

se manifestar nos autos (fls. 173/174), deixa de apresentar o cálculo 

atualizado dos honorários sucumbenciais para apreciação do pedido de 

penhora.

Dessa forma, intime-se o Patrono exequente via DJE, para no prazo de 05 

dias, traze para os autos a planilha atualizada do cálculo, bem como, para 

indicar o numero do CPF da executada Juliana Silva dos Santos, para 

posterior prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 713837 Nr: 6985-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DAS MINAS DE 

CUIABÁ, SILMA PIRES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA SANTIAÇO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT, ROSANA LORIS AZEVEDO - OAB:15344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 713837

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença neste caso transitou em julgado (fls. 163), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, por essa razão, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 164/166, emendado as folhas 

168/170.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1321334 Nr: 13584-04.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO LOTUFO, ONIOVALDO NUNES DE 

FREITAS, SOTRAUMA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, GABRIELA BENINE SALICIO - OAB:OAB/MT18.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na decisão proferida às 

fls.1.209/1.215 há erro material sanável, assim JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls.1.217/1.222, pelo 

que retifico, em parte, o dispositivo para a seguinte forma: Onde se lê 

(fls.2.014 verso):INTIME-SE o autor para que depositem em juízo o valor 

integral dos honorários fixados (artigo 82, §1º do CPC), ficando autorizado 

desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) pelo interventor, e 

após a apresentação da proposta o remanescente. Deve-se ler: INTIME-SE 

a parte Requerida, para que depositem em juízo o valor integral dos 

honorários fixados, ficando autorizado desde já o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) pelo interventor, e após a apresentação da proposta 

o remanescente. INTIMEM-SE os Réus/Embargados, acerca da obrigação 

de pagamento dos honorários do Interventor Judicial já fixada na decisão 

de fls.1.209/1.215, com a correção literal registrada nesta 

decisão.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 13 de agosto de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 864762 Nr: 5436-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca das fls. 107/120.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 720503 Nr: 15929-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

EDSON JOSÉ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA SUELY GOMES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILDA SUELY GOMES 

ALVES - OAB:4041-B

 Certifico que, encaminho intimação da Dra. ANABELL CORBELINO 

SIQUEIRA , para efetuar a devolução dos autos no prazo de 3 (Três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 317274 Nr: 20606-02.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIAGUÁS HOTÉIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909-B

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107439 Nr: 13592-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 200/208.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 346923 Nr: 17103-36.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A.O. S. F., ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO NISTAL SANCHES, HOSPITAL SÃO 

MATHEUS, SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO 

REGIONAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 691/702, juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 314857 Nr: 19293-06.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO MEDICO BENEFICENTE LIRIO DOS 

VALES LTDA, JOAO BOSCO N. BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 408/418, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887414 Nr: 21526-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ENOBAR FERNANDES BORDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 O prazo para pagamento da condenação decorreu sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata à certidão lavrada nos autos.

No caso, não ha como saber se ocorreu o pagamento, por falta de 

manifestação da parte interessada nos autos.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento desta execução, requerendo 

o que entender de direito sob pena preclusão, e consequente extinção do 

feito.

Ressalte-se que em caso de prosseguimento, deverá a parte exequente 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito, incluído da 

multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, tais como: nome, CPF ou CNPJ da parte executada e a indicação de 

bens a penhora, para posterior prosseguimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773019 Nr: 26149-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHG IMOBILIÁRIA HOTELARIA E TURISMO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N DA SILVA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MARTINS 

FERNANDES - OAB:15064/MT, RAFAEL MACHADO GONDA MARTINEZ - 

OAB:163065/RJ, RICARDO MARFORI SAMPAIO - OAB:222.988-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 O prazo para pagamento da condenação decorreu sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata à certidão lavrada nos autos.

No caso, não ha como saber se ocorreu o pagamento, por falta de 

manifestação da parte interessada nos autos.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento desta execução, requerendo 

o que entender de direito sob pena preclusão, e consequente extinção do 

feito.

Ressalte-se que em caso de prosseguimento, deverá a parte exequente 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito, incluído da 

multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, tais como: nome, CPF ou CNPJ da parte executada e a indicação de 

bens a penhora, para posterior prosseguimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 328329 Nr: 1049-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEVRON BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Vistos,

 O prazo para pagamento da condenação decorreu sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata à certidão lavrada nos autos.

No caso, não ha como saber se ocorreu o pagamento, por falta de 

manifestação da parte interessada nos autos.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 
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manifestar seu interesse no prosseguimento desta execução, requerendo 

o que entender de direito sob pena preclusão, e consequente extinção do 

feito.

Ressalte-se que em caso de prosseguimento, deverá a parte exequente 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito, incluído da 

multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, tais como: nome, CPF ou CNPJ da parte executada e a indicação de 

bens a penhora, para posterior prosseguimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 325653 Nr: 25655-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIR LEANDRO VIEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 325653

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 81/82), passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 84), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 83. Proceda-se as retificações 

necessárias.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 730987 Nr: 27086-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOBRA RADICAL CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CHARLES SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN ZAGO APPI - 

OAB:69868, KATHLEEN ZAGO APPI - OAB:28396/SC, RUI MARCIO 

SOFKA - OAB:17559/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Código do Processo nº 730987

Vistos,

 O prazo para pagamento da condenação decorreu sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata à certidão lavrada as folhas 

54.

No caso, não ha como saber se ocorreu o pagamento, por falta de 

manifestação da parte interessada nos autos.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento desta execução, requerendo 

o que entender de direito sob pena preclusão, e consequente extinção do 

feito.

Ressalte-se que em caso de prosseguimento, deverá a parte exequente 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito, incluído da 

multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, tais como: nome, CPF ou CNPJ da parte executada e a indicação de 

bens a penhora, para posterior prosseguimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 721937 Nr: 17458-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON BOTELHO AGUIAR JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSY SOARES SANTOS DA 

SILVA - OAB:7189

 Vistos,

 O prazo para pagamento da condenação decorreu sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata à certidão lavrada nos autos.

No caso, não ha como saber se ocorreu o pagamento, por falta de 

manifestação da parte interessada nos autos.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento desta execução, requerendo 

o que entender de direito sob pena preclusão, e consequente extinção do 

feito.

Ressalte-se que em caso de prosseguimento, deverá a parte exequente 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito, incluído da 

multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, tais como: nome, CPF ou CNPJ da parte executada e a indicação de 

bens a penhora, para posterior prosseguimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913937 Nr: 39446-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVAN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SÃO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS

 Código do Processo nº 913937

Vistos,

A parte exequente pretende a penhora eletrônica dos ativos financeiros 

da parte executada, via Sistema Bacenjud, todavia, deixou de trazer para 

os autos informações quanto à recuperação Judicial da parte executada, 

noticiada nos autos as fls. 98/117.

A decretação da falência ou o deferimento da recuperação judicial 
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acarreta a suspensão das ações contra a falida.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo 05 (cinco) dias, 

informar nos autos quanto ao processo de recuperação da parte 

executada, requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 405931 Nr: 37335-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: ANA MARIA JANUÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO-ESCOLA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:MT 7454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Vistos,

 O prazo para pagamento da condenação decorreu sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata à certidão lavrada nos autos.

No caso, não ha como saber se ocorreu o pagamento, por falta de 

manifestação da parte interessada nos autos.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento desta execução, requerendo 

o que entender de direito sob pena preclusão, e consequente extinção do 

feito.

Ressalte-se que em caso de prosseguimento, deverá a parte exequente 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito, incluído da 

multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I e VII, do 

CPC, tais como: nome, CPF ou CNPJ da parte executada e a indicação de 

bens a penhora, para posterior prosseguimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 65902 Nr: 4147-95.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMBRAS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811, 

ROSANE ROMERO RAVAZI - OAB:12.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT

 Código do Processo nº 65902

Vistos,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que a parte exequente 

discordou do bem oferecido pelo executado a penhora, em razão de estar 

com hipoteca gravada a terceiro, conforme manifestação de 

folhas283/284.

Dessa forma, não sendo o bem indicado à penhora livre e 

desembaraçado, intime-se a executada, por seu procurador constituído 

nos autos, vis DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos 

outros bens sujeitos a penhora e o local onde possam ser localizados, 

atribuindo-lhes valores, sob pena de aplicação da sanção prevista no 

parágrafo Único, do artigo 774 do.

Decorrido o prazo, diga o exequente em cinco dias, e, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 18715 Nr: 444-93.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO ZANOLI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGUES PALMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:7.039-B

 Código do Processo nº 18715

Vistos,

A parte exequente vem aos autos apresentar mapa e o endereço do 

imóvel penhorado nos autos, para avaliação.

Dessa forma, cumpra-se o item I do despacho de folhas 304, conforme já 

determinado.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 892568 Nr: 24959-41.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R H JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, RICARDO 

ALBERTO HAMUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. CRESTANI COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J. N. MARCELO - 

OAB:14.599 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Código do Processo nº 892568

Vistos,

 Processo concluso sem cumprimento de ato ordinatório.

CERTIFIQUE o decurso do prazo de intimação da parte executada, 

conforme ordenado as folhas 106.

 Havendo pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 935899 Nr: 52538-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO, AIDIL GOMES FERREIRA 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DAS NEVES, IVAN PIRES 

MODESTO, ANTONIA ALVES DAS NEVES, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO, DARKLE FERREIRA MODESTO, SUE ELLEN FERREIRA 

MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 84 de 891



 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca da proposta dos honorários periciais do perito do 

juízo conforme as fls. 571/579.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431020 Nr: 11464-66.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAILDES DE FREITAS SOARES, ELIANE DE 

FREITAS SOARES MARTINS, LUIZ HENRIQUE FREITAS SOARES, LUCIANA 

FREITAS SOARES, DESIENE GONÇALINA DE MORAES E SILVA SOARES, 

JEDER FREITAS SOARES, ARIANA JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMIDA CABRAL - 

OAB:159229, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILCE MACEDO, 

para devolução dos autos nº 11464-66.2010.811.0041, Protocolo 431020, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 800111 Nr: 6534-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIK LEITE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770385 Nr: 23400-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 770385

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença, onde a parte executada intimada, 

deixou de pagar a condenação, vindo a parte exequente requerer nos 

autos a realização de penhora eletrônica.

Não havendo nos autos, comprovação do pagamento da dívida, defiro a 

penhora requerida as folhas 95/96, formalize-se busca junto ao Banco 

Central do Brasil, via Bacenjud, para penhora de valores existente nas 

contas bancárias da parte executada, até o limite do débito exequendo, 

mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 No caso de ser a busca Bacenjud insuficiente ou negativa, determino que 

se proceda a busca no Detran para penhora de veículo pertencente a 

parte executada.

 A penhora realizada no Bacenjud, obteve resultado negativo, não sendo 

encontrado valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte 

executada, conforme extrato anexado nos autos.

Já a pesquisa realizada no Detran, via Renajud, obteve resultado positivo, 

sendo penhorado um veículo registrado em nome da parte executada João 

Ribeiro da Silva, conforme descrição a seguir: Marca e Modelo 

GM/CLASSIC LIFE – Placa JHQC 7392 – GO, conforme relatório anexado 

nos autos, o qual, constituo como termo de penhora

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 Consigne-se a parte executada que esta deverá em de cinco dias, 

informar nos autos a localização exata do veículo penhorado para 

posterior avaliação.

Decorrido o prazo para impugnação, certifique-se e expeça-se mandado 

para avaliação do veículo.

 Avaliado, digam as partes em cinco dias, sob pena de preclusão, e 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001647-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BOM (REQUERENTE)

LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027413-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA GLAUCIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO (ADVOGADO(A))

EDITH MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON VILAS BOAS DE ABREU (ADVOGADO(A))

PEDRO AMILTO PASSARINI (REQUERIDO)

LOURIVAL ALVES DORNELA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036443-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS (ADVOGADO(A))
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BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO (RÉU)

MARIA DAS GRACAS PRESTES (RÉU)

CELSO BORSATO BRAZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028515-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA (ADVOGADO(A))

WANDERSON ALMEIDA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA OLIVEIRA DE ALMEIDA OAB - 834.309.542-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002062-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN (ADVOGADO(A))

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (RÉU)

LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE COXIPO DA PONTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024182-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARGARIDA HITONE NAKANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018669-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

DENISVALDO MENDES RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018804-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAI DA SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006244-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

BRENDA GOMES BORSONARO (AUTOR(A))

RODOLFO GERMANO TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (RÉU)

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023682-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELA LUCILA DE ANDRADE (AUTOR(A))

JOSINETE DA SILVA AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017066-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ANGELICA MARIA SOUZA DOMINGOS (AUTOR(A))

LUCAS BONATO DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006353-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAICO FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023449-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

SOMBRA E AGUA FRESCA COMERCIO E DECORACAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALSOFA NORDESTE S.A (RÉU)

VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 87 de 891



indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029236-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE DE MOURA (AUTOR(A))

JULIO DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (ADVOGADO(A))

HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023916-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

HEVILIN MARIANA SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

JACKLINE CRISTINA RODRIGUES SOUZA (AUTOR(A))

PATRICIA TAIS DIAS DE LIMA (AUTOR(A))

MARCO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

ELINELTON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VITOR STHEVAN MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

STEPHENN FRANCISCO MENDES NUNES (AUTOR(A))

DOUGLAS ALEXANDRE MENDES NUNES (AUTOR(A))

JUCILENE MENDES PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

AVIANCA (RÉU)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006438-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

NAYARA NEVES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021092-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PINHEIRO DA PAZ (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017187-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

REGER SALGADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025084-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS (ADVOGADO(A))
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PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002870-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI DA SILVA MOTA (AUTOR(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021082-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

FABIO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032342-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SERGIO PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA DE FATIMA FERREIRA MENDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004373-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER LUZ DE JESUS (AUTOR(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034226-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERALUCIA OLIVEIRA PULCHERIO (AUTOR(A))

AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ (AUTOR(A))

JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ABILIO ANICEZIO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI (ADVOGADO(A))

JURALUCIA OLIVEIRA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO GEAPPREVIDENCIA (RÉU)

ADRIANA DA SILVA ANTUNES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 
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de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001890-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035100-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA CONCEICAO TAQUES DIAS (AUTOR(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000852-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033731-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

NYTRON IND. COM. E EXPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

RAFAEL PAVAN (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002386-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029551-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002674-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (RÉU)

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024017-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO(A))

LISIO RAMOS XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011200-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002666-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ISIS DE MORAES MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA FRANCO LIMA (ADVOGADO(A))

RICARDO SAAD (RÉU)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013306-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA (AUTOR(A))

MICHELLE MORAES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MOISES PONTES MERGULHAO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 
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de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029181-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MORBECK CHRISTONI (AUTOR(A))

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024136-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZILEY DE MORAES SILVA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Proc nº 1024136-45.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs ID. 13947656, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença prolatada ID. 13795196, alegando, em síntese, 

a existência de contradição no tocante ao valor apurado da indenização a 

ser paga, com o valor quantificado pela pericia realizada. Instada a 

manifestar, ID. 13979818, a parte Requerente concorda com o alegado e 

requer a procedência do mesmo. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, a 

indenização devida deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, apurada no laudo pericial realizado de ID. 11503378, 

em conformidade com o artigo 3°, §1°, inciso II, da Lei 6.194/74, juntamente 

com a tabela anexa a lei supramencionada. Pela referida tabela, entendo 

que há de ser retificada a lesão de acordo com o laudo pericial para, a 

perda completa da mobilidade de um joelho, que deve corresponder ao 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a 

lesão relativa à “perda completa da mobilidade de um joelho direito”. No 

mais, permanece a sentença de id. 13795196, tal como está lançada. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011650-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CESARIO FERREIRA MENDES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n ° 1011650-28.2017.8.11.0041 

(LP) VISTOS, A parte Requerida interpôs id. n. 13866032 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença prolatada id. n. 13708764, alegando em síntese 

erro material com relação à data do sinistro. Instada a manifestar, a parte 

Requerente deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão (id. 

15013543). É O RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, verifico que assiste 

razão ao Embargante, quanto à alegação de erro material quanto à data do 

ocorrido mencionado na sentença. A parte Autora traz em sua exordial 

sendo a data do sinistro 13/02/2017, entretanto o boletim de ocorrência (id. 

6088641/6088642) e o boletim de atendimento médico (id. 6088643), 

identificam como sendo a data do fato em 13/02/2017. ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente 

para retificar a data do sinistro para: 13/02/2017. No mais, permanece a 

sentença de id. 13708764, tal como está lançada. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013544-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA LORY MORAES DE SA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1013544-39.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14855410 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14539493/14539510 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14539510 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14855410. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015773-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ LOUREIRO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1015773-69.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14971996 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14544954/14544973 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14544969 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14971996. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022376-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RAFAEL MATIAS QUEIROZ (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022376-61.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14752742 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14743160/14743170 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14743170 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14752742. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022625-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA GUIA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022625-12.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14977039 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14645565/14645576 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14645576 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14977039. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025661-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANNY CRISTINA DA SILVA MORAIS (AUTOR(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1025661-62.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15058664 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14627720/14627753 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14627749 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15058664. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034881-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL DE LARA PADILHA (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1034881-84.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14719998 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14708835/14708878 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14708878 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14719998. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031543-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA LOPES PEREIRA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1031543-05.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14631564 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14604559/14604589 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14604589 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14631564. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027829-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

JULIANO ROCHA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1027829-37.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado 

ID14627291/14627320 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14627317 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14627304 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030854-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

JAIR GUIMARAES DE MORAES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1030854-58.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14762648 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 
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Requerida ID. 14742088/14742096 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14742096 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14762648. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005994-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

BRUNO WALISON ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1005994-90.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14977307 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14874542/14874565 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14874565 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14977307. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022845-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

PEDRO FLAVIO AMORIM DA PENHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022845-44.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14980225 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14538733/14538744 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14538744 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14980225. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014924-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

DANIEL RODRIGUES NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1014924-97.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14979260 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14765722/14765745 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14765745 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14979260. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028429-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES (ADVOGADO(A))

LETICIA THAYNA FREIRE DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1028429-58.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14862642 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14836149/14836169 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14836169 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14862642. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016699-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL CONCEICAO DA COSTA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1016699-50.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15065268 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 14628259/14628310 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados no ID. 14628310 em favor 

da parte Requerente, a serem creditados na conta indicada no ID. 

15065268. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035701-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 
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do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005225-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EUSULANE NASCIMENTO DA ROCHA (AUTOR(A))

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

KASA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012269-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO DE SOUSA MONTEIRO - ME (REQUERENTE)

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

estando o processo paralisado há mais de 30 dias, conforme certidão 

retro, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 

do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto 

em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (recolhimento das custas e documentos necessários para 

propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1017700-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZELINA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Proc. nº 

1017700-36.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, OZELINA LOPES DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com o presente 

procedimento de jurisdição voluntária, com vista à restauração de seu 

Registro de Nascimento. Alega o requerente que foi registrado no Cartório 

de Registro civil do Município de Icaraíma do Estado do Paraná – PR, e que 

ao solicitar emissão de 2° (segunda) via de seu Registro Civil de 

Nascimento, fora surpreendida com a resposta negativa, informando que 

ali ocorreu um incêndio no ano de 1974, e neste foi destruído todos os 

livros e documentos existentes anteriormente a data, dentre os quais o 

livro A -08 fls. 67, referente ao seu assento de nascimento, conforme 

certidão no id. 13785585. Para comprovar o alegado, juntou aos autos os 

documentos de id. 13785585. Requereu o benefício da Justiça Gratuita, 

com as alegações devidas, registradas na Declaração de Hipossuficiência 

id. 13785585 pág. 1, Pedido este, DEFERIDO no despacho de id. 13792191. 

No id. 13785585, fora juntados aos autos cópia do RG (registro geral), 

juntamente com certidão negativa, oriunda do Cartório de Registro Civil do 

Município e Comarca de Icaraíma - Paraná. Em vista dos autos (id. 

14526907) o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. O artigo 109 da lei n. 

6.015, de 31 de dezembro de 1973 estabelece: Art. 109: Quem pretender 

que se restaure, supra ou retifique assentamento no registro civil, 
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requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com 

indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do 

ministério público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório. (renumerado do art. 110 pela lei nº 6.216, de 1975). O 

conjunto probatório existente no feito comanda o deferimento do pedido da 

parte Requerente, dando substrato ao mesmo e tornando patente que não 

foi encontrado no Cartório em que foi registrado, o seu Assento Civil de 

Nascimento. Contudo, no presente caso, houve a emissão de Certidão de 

Nascimento, conforme a cópia da carteira de identidade juntada nos autos 

no id. 13785585 pág. 3, corrobora a existência do registro de nascimento, 

de modo a tornar inexorável o acolhimento de seu pedido de restauração 

da Certidão de Nascimento. Desta feita, JULGO PROCEDENTE o pedido DE 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE ASSENTO DE NASCIMENTO para 

determinar ao Oficial de Registro Civil do Cartório de Registro Civil do 

Município e Comarca de Icaraíma - PARANÁ, a restauração e lavratura do 

Registro Civil de Nascimento de OZELINA LOPES DA SILVA, com os dados 

constantes na inicial de id. 13785579 pág. 5, nos termos do artigo 54 da 

Lei de Registros Públicos. Expeça-se o competente ofício, consignando o 

prazo de 05 (cinco) dias para o encaminhamento da cópia da certidão de 

nascimento a fim de instruir o presente feito, nos termos do §5º do art. 46 

da legislação pertinente. Com a juntada nos autos do registro civil, 

INTIME-SE a parte Autora para retirá-lo, substituindo por fotocópia, e 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se o presente, observando as 

formalidades legais. Sem custas finais por ser a parte requerente 

beneficiária da justiça gratuita. Sem arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. 

Cumpridas as determinações e preclusa a via recursal, inexistindo 

ulteriores deliberações, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1016727-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI BARBOZA TORRES LOPES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016727-18.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, RUI BARBOZA TORRES LOPES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

26/03/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma e fratura do tornozelo e tibia”. 

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil e quinhentos 

reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

7644533. A Requerida apresentou contestação id. 9825295, arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, do 

requerimento administrativo devolvido pela seguradora, por falta de 

documentos e a ausência de comprovante de residência requisito para 

fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, 

ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a 

não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 10490407. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11414877. As partes manifestaram pela concordância do exposto no 

laudo pericial, (id. 11414881/11482029 e 11579654). Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Quanto a impugnação 

das assinaturas apostas nos documentos da parte Autora, não vislumbro 

razões para exigir a juntada de outro documento com firma reconhecida 

ou autenticada em cartório, depoimento da parte autora, pois tal 

circunstância isoladamente em nada influencia a análise do mérito, 

sobretudo considerando que houve comparecimento pessoal da parte por 

ocasião da audiência de conciliação. Portanto INDEFIRO o pedido aviado 

no id.n 11579654. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada 

precariedade da documentação apresentada pela parte Autora na esfera 

administrativa, pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à 

parte Autora pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer 

aponta de forma específica quais seriam os documentos faltantes para 

dar prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. Portanto, 

rejeito a preliminar PRELIMINAR inépcia da inicial – COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da 

inicial, pois no que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte Autora, não é 

considerado indispensável para propositura da ação, bastando à 

comprovação da ocorrência do acidente a existência de lesão e o nexo de 

causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o comprovante de 

residência para se auferir a competência do juízo, pois as ações de 

indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas 

tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme determina o 

art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma 

Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. Pois 

bem, o Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e o Relatório Médico (id.7644533),sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 10490407, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 
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hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 10490407), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$4.725,00 (quatro mil, setencentos e 

vinte e cinco reais),incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do valor do 

seguro independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da data que tomou conhecimento do acidente e correção monetária com o 

índice INPC sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente RUI BARBOZA TORRES LOPES, 

a quantia de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais),, 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 26/03/2017 (Súmula 580 STJ). 
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CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016749-76.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, BRAZ JACIRO FERREIRA DE 

FRANÇA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 19/03/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “politrauma e fratura do 

braço ”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil 

e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 7645317. A Requerida apresentou contestação id. 

10166076, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e do requerimento administrativo devolvido pela 

seguradora, por falta de documentos. No mérito, impugnando os 

documentos juntados pela parte autora com relação à diferença da 

assinatura entre a documentação e a procuração juntada nos autos 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 10795860. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11414837. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 11414840) tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. Apresentado manisfetação ao laudo 

pela parte requerida (id. 11572400), a mesma requer que seja julgado 

improcedente diante da não comprovação do nexo causal. Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. PRELIMINAR – DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não 

assiste razão à parte Requerida quanto à aventada precariedade da 

documentação apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, 

pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à parte Autora 

pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de 

forma específica quais seriam os documentos faltantes para dar 

prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. Portanto, rejeito a 

preliminar. Superada as preliminares, passo a análise do mérito. Quanto a 

impugnação das assinaturas apostas nos documentos da parte Autora, 

não vislumbro razões para exigir a juntada de outro documento com firma 

reconhecida ou autenticada em cartório, pois tal circunstância 

isoladamente em nada influencia a análise do mérito, sobretudo 

considerando que houve comparecimento pessoal da parte por ocasião da 

audiência de conciliação. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida 

nas residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, 

entendo despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à 

mingua de provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos 

autos, valendo grafar que o documento juntado como forma de 

comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado em todos 

os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido 

nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na 

simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora 

Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas 

fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário 

público. Feitas tais considerações, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 7645317), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 10795860, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 
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1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 10796270), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do valor do 

seguro independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da data que tomou conhecimento do acidente e correção monetária como 

índice INPC sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente BRAZ JACIRO FERREIRA DE 

FRANÇA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos),, referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/03/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 
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Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026558-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PABLO DA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1026558-90.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, PABLO DA SILVA CASTRO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

09/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura da 

estrutura toracia e do pé”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 

13.500,00, (Treze mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 9619230. A Requerida 

apresentou contestação id. 11084438, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 10813630. 

Impugnação à contestação corroborada id. 11414809. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 11414830) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida (id. 11491669), manifestou sobre o laudo, ressaltando 

que deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na 

perícia médica (10%, 50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei 

(100%, 50%). Os autos vieram conclusos para sentença É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 9619230), Relatório Médico (id. 9619228, 9619238, 

9619231), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

10813630, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda de órgãos e estruturas, torácicas e perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos pés, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) e 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 10813630), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão residual , com 

perda de 10% (dez por cento) e de repercussão moderada com perda de 

50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais ), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 
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evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da integralidade do valor do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do 

acidente e correção monetária com o índice INPC sobre o montante a partir 

da entrada em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente PABLO DA SILVA CASTRO, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),, 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 09/06/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021120-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

M. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS SOUZA OAB - 033.180.461-16 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1021120-83.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14712837 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 14701201/14701226 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados no ID. 14701226 em favor 

da parte Requerente, a serem creditados na conta indicada no ID. 

14712837. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017923-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

WALMIR ALIONES MARANGONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1017923-23.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14866708 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 14659760/14659786 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados no ID. 14659786 em favor 

da parte Requerente, a serem creditados na conta indicada no ID. 

14866708. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012189-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN (ADVOGADO(A))

FLAVIO JOSE BERTIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012189-57.2018.8.11.0041 AUTOR: FLAVIO JOSE 

BERTIN RÉU: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. V Vistos. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada c/c 

Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Flávio José Bertin em 

desfavor de Sul América Seguros Saúde S.A. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente apresentou pedido de desistência da 

demanda (Id nº 13486465). É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que 

a citação da parte requerida não restou concretizada, cabível a 

desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do 

processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Assim 

sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação apresentada pela 

parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do supracitado Diploma 

Processual. DEIXO de condenar em custas e honorários advocatícios, 

considerando que sequer houve o recebimento da petição inicial. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Cuiabá, 19 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019585-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. E. (ADVOGADO(A))

A. C. M. D. A. (EXEQUENTE)

T. R. (ADVOGADO(A))

C. J. D. C. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ANDRADE DE CAMPOS OAB - 039.319.621-64 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019585-85.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ANA 

CLARA MORAIS DE ANDRADE PROCURADOR: LARISSA ANDRADE DE 

CAMPOS EXECUTADO: JHONATAN MATA MORAIS W Vistos. Trata-se de 

pedido de Cumprimento de Sentença ajuizada por A C M de A, em 

desfavor de Jhonatan Mata Morais. Compulsando os autos, verifica-se 

que, muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo 

competente, a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª 

Vara Cível. Ocorre que, antes mesmo de ter sido analisada a petição 

inicial, a parte requerente, por meio da petição acostada no Id. nº 

14007483, apresentou pedido de desistência da demanda, sob o 

argumento de que já ajuizou nova ação perante o Juízo competente. É o 

breve relato. DECIDO. O feito comporta imediato julgamento. Destarte, a 

parte autora apresentou pedido de extinção do feito, expressando 

interesse na desistência da ação (Id. nº 14007483). Como é cediço, a 

desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito é medida 

que se impõe. Ademais, tendo em vista que a citação da parte requerida 

sequer restou determinada, cabível a desistência da ação sem a oitiva da 

parte adversa, com a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 

485, inciso VIII e § 4º, CPC). Ante o exposto, em cumprimento ao disposto 

no art. 200 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência exteriorizada pela parte autora e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do citado Diploma Processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 90 do Código de Processo 

Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da 

gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, 

nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso da parte 

requerida nos autos. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, 

cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028870-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDVALDO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028870-05.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO 

EDVALDO SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que, 

muito embora a demanda tenha sido distribuída constando no polo ativo a 

pessoa de Pedro Edvaldo Souza Silva, a petição inicial, assim como todos 

os outros documentos acostados estão em nome de Sonia Francisca de 

Souza. Entretanto, considerando que é possível a retificação do polo ativo 

junto ao Sistema PJE, não ha que se falar em desistência da ação por tal 

motivo. Além disso, tendo em vista o teor do art. 58 do Código de Processo 

Civil, não é o caso de extinção do presente feito por litispendência, haja 

vista que, em consulta processual, verifiquei que a outra demanda 

ajuizada por Sonia Francisca de Souza em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais foi  distr ibuída poster iormente a essa 

(1029131-67.2018.8.11.0041). Assim sendo, INDEFIRO o pedido constante 

na petição de Id. nº 15109967. PROCEDA-SE com a retificação do polo 

ativo da presente demanda, excluindo o nome de Pedro Edvaldo Souza 

Silva e incluindo o nome de Sonia Francisca de Souza. OFICIE-SE o Juízo 

da 7ª Vara Cível desta Comarca, comunicando a existência da presente 

demanda. No mais, no caso dos autos, a parte autora apresentou o 

documento constante no Id. nº 15108068 e Id. nº 15108084, que se trata 

de comprovante de envio de correspondência via correios. Porém, o 

referido comprovante não demonstra quais foram os documentos 

remetidos, posto que impossível a identificação de todos os documentos 

incluídos no interior do envelope da correspondência enviada. Assim 
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sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000834-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

ALEXANDRE CORREA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F F V RIBAS - ME (EXECUTADO)

FERNANDA FERNANDES VIEIRA RIBAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000834-84.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: POLICO 

COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: F F V RIBAS - ME, 

FERNANDA FERNANDES VIEIRA RIBAS W Vistos. DEFIRO o pedido de 

busca junto ao sistema RENAJUD, com a finalidade de consultar a 

propriedade do veículo cuja placa foi informada pelo Oficial de Justiça. 

Efetivada a busca, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, assim como apresentar planilha atualizada do 

débito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007645-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MENEGOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007645-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 REQUERIDO: LUIS MENEGOL W 

Vistos. DEFIRO o pedido de busca de endereço junto aos sistemas 

conveniados perante o Tribunal de Justiça. Para tanto, determino sejam 

efetivadas as diligências pertinentes junto aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado da parte 

requerida. Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais. 

Frustradas as diligências, intime-se o autor para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito. No mais, INDEFIRO os pedidos constantes na 

petição de Id. nº 14447846, tendo em vista que, além do presente feito se 

tratar de ação de conhecimento, no qual não há que se falar em reserva 

de valores, o que equivaleria a penhora no rosto dos autos, a existência 

da presente demanda pode ser informada ao Juízo Trabalhista pela própria 

parte autora, mediante obtenção de certidão de distribuição ou de inteiro 

teor do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028625-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 11/12/18 às 11:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028937-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028937-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDRE LUIZ 

PINTO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o prévio requerimento 

administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Anoto que, nos termos dos 

julgados supra, o requerimento administrativo deve ser prévio ao 

ajuizamento da ação, sendo requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. No caso dos autos, a 

demanda foi ajuizada em data posterior à supracitada, havendo, portanto, 

necessidade de prévio requerimento administrativo. Além disso, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 103 de 891



SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001252-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLAUDIO 

MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

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

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025517-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CAMARGO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

DIRCE CAMARGO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACONESIO ALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025517-88.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DIRCE 

CAMARGO DE FIGUEIREDO, FLAVIA CAMARGO DE FIGUEIREDO RÉU: 

JACONESIO ALVES DA SILVA V Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação (Id nº 

13928498). Assim sendo, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil, DETERMINO seja intimada a parte requerida, na pessoa do 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca do pedido de desistência, sob pena do seu silêncio ser 

considerado anuência tácita. Após o transcurso do prazo sem 

manifestação da parte requerida, o que deverá ser certificado pelo Gestor 

Judiciário, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006213-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DIOGO CESAR FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIAMAR MARIA DIAS (RÉU)

FABIANA LAVOR DA SILVA BROGGI (RÉU)

EDILSON FERNANDES DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006213-69.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LINIBEL 

STROBEL MOREIRA DA SILVA RÉU: EDILSON FERNANDES DO AMARAL, 

LIAMAR MARIA DIAS, FABIANA LAVOR DA SILVA BROGGI V Vistos. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios ajuizada por 

Lenibel Strobel Moreira da Silva em face de Edilson Fernandes do Amaral e 

Liamar Maria Dias. Os autores pedem o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. No despacho de Id nº 

12312104, este Juízo, visando aferir se os autores fazem jus ao benefício 

da justiça gratuita, determinou que as requerentes fossem intimados para 

trazer aos autos as demonstrações contábeis e seu Imposto de Renda do 

último exercício, além de outros documentos hábeis a comprovar a sua 

alegada incapacidade econômica. Todavia, os autores deixaram de 

atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É a síntese. 

DECIDO. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça 

formulado pelas autoras, nos termos do art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. INTIMEM-SE os autores para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029167-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029167-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALDINEI 

BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Verifica-se na exordial que a parte autora apresentou 

pedido de indenização por invalidez, de ressarcimento de despesas 

médicas, e, também, de danos morais (item “5”, “6” e “7”). Porém, no que 

se refere ao pedido de condenação por despesas médicas, verifico que a 

parte autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não 

atende as determinações legais. Com efeito, considerando que, por 

expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

possui prazo para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 

(trinta) dias, é certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado 

com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da 

demanda. Outrossim, tendo em vista que o prazo retrocitado tem como 

termo inicial a data da entrega de todos os documentos necessários, 

assim como que, também por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos “mediante 

recibo, que os especificará”, entendo que o requerimento administrativo 

válido a caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que 

relacione todos os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por 

fim, que, no caso de recusa por parte da seguradora requerida em 

receber o requerimento com expressa especificação dos documentos 

entregues, ou na hipótese de haver necessidade da via judicial para o 

suprimento da ausência de algum documento, deverá a parte autora 

informar o Juízo, especificando claramente qual o documento a ser 

suprido, assim como esclarecendo o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. No caso dos autos, o comprovante 

apresentado como requerimento administrativo trata-se de aviso de 

sinistro apenas em relação à cobertura por invalidez (Id. nº 15143992), 

razão pela qual não atende os requisitos legais supracitados. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de esclarecer se almeja o prosseguimento da demanda 

apenas em relação à complementação da cobertura do sinistro ou, 

mantendo o pedido de condenação por despesas médicas, acoste aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender as 

determinações legais para a cobertura de DAMS (despesas de 

assistência médica e suplementares), sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028416-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO (ADVOGADO(A))

AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028416-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AGNALDO 

EVANGELISTA DO CARMO RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. M Vistos. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 
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insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor é qualificado como advogado. 

Além disso, não existem documentos que corroborem tal necessidade, 

situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada 

hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se posicionado pela necessidade de comprovação quando a parte requer 

os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029137-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDER LINHARES (AUTOR(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029137-74.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALEX 

SANDER LINHARES RÉU: CONSTRUTORA LOPES S.A. M Vistos. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 
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contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor é qualificado como publicitário. 

Além disso, não existem nos autos documentos que corroborem tal 

necessidade, situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento 

da alegada hipossuficiência de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso tem se posicionado pela necessidade de comprovação quando a 

parte requer os benefícios da justiça gratuita, mas não traz elementos que 

apontem sua hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse 

sentido, colaciono trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como 

é cediço, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, 

elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade 

para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou 

demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, 

a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, 

mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar 

com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029346-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029346-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDRE LUIS 

APARECIDO FERREIRA RÉU: INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 

M Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois não consta a 

qualificação do autor nos autos, situação que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 
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assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028866-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GARAVELO & CIA MASSA FALIDA - ME (REQUERENTE)

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDACIR ROCHA BERNARDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028866-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

GARAVELO & CIA MASSA FALIDA - ME REQUERIDO: LINDACIR ROCHA 

BERNARDON M Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória 

protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 

do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada de 

documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio 

instruída com cópia da inicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado (inciso II[1] do art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora para que traga aos autos cópia da inicial e procuração outorgada 

ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a 

inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará na devolução da presente 

missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, 

do Código de Processo Civil). Com o adimplemento da determinação judicial 

acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São requisitos das 

cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do 

despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; 

(...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029370-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CANDIDA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029370-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARINALVA CANDIDA LEITE DA SILVA, REGIS DOS SANTOS M Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RICARDO CARNEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037053-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MANOEL DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001397-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000983-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020008-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARGAS & VARGAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020008-45.2018.8.11.0041 AUTOR: DMM LOPES & 

FILHOS LTDA. RÉU: VARGAS & VARGAS LTDA - ME W Vistos. Em que 

pese a parte autora tenha instruído a exordial com notas fiscais, deixou de 

apresentar documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias 

descritas nas referidas notas fiscais, razão pela qual entendo não haver 

prova escrita do débito. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL 

COM PAGAMENTO À VISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO 

PAGAMENTO – LISTA DE PRODUTOS NÃO ENTREGUES, LAVRADA PELA 

CREDORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A nota 

fiscal acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias são 

documentos aptos para instruir o procedimento monitório. Compete ao réu 

alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, 

a comprovação de que a forma de pagamento constante na nota fiscal foi 

à vista, ou seja, em dinheiro, presume-se quitada a dívida. A emissão de 

documento pela credora que ateste a pendência de entrega de produtos, 
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impede a cobrança de seus respectivos valores constantes na nota fiscal. 

(TJMT, Ap 157300/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

11/04/2018). Destarte, verifica-se que o documento apresentado pela 

parte autora, qual seja, notas fiscais por ela própria emitidas (Id. nº 

14034260), não denota possuir a força probante exigida para a espécie 

de ação ora proposta (monitória), pois não comprova a existência da 

alegada obrigação assumida pela parte contrária. Sendo assim, INTIME-SE 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique se deseja 

manter a propositura da demanda na forma de ação monitória, hipótese em 

que deverá emendar a inicial instruindo-a com outra prova escrita que 

entender adequada, sob pena de recebimento da inicial como ação de 

cobrança – que, portanto, seguirá o rito comum, nos termos do art. 700, § 

5º, do CPC[1]. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 700, § 5º, CPC: “5º. Havendo dúvida quanto à 

idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á 

para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento 

comum”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001444-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DANTAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001037-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO MIGUEL LENZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021694-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000725-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOHN KLEBSON VIEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023571-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

FELIPE CESAR ALVES ANTUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDDY DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 740330 Nr: 37036-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR FREIRE DE ARRUDA - ESPÓLIO, JANE MARIA 

DE ARRUDA FIGUEIREDO, MATILDE SPAGNOLO MONTANHER, ANGELO 

MONTANHER - ESPÓLIO, ANTONIO LOPES GARCIA, CARLOS BRIGHENTI, 

ERICO PIANA PINTO PEREIRA, GÉRVASIO PINTO PEREIRA - ESPÓLIO, 

HELIO TOMOAKI URIU, DEORIDES SALMAZO, DORVALINA PIANA 

PEREIRA, JAMIL SORTICA DE SOUZA, JOÃO DE OLIVEIRA POMBO, JOSÉ 

APARECIDO RODRIGUES, JOSE CORONADO - ESPÓLIO, JOSÉ MARIA 

CORONADO, AVELINO CORONADO, ADELINA CORONADO DE ANDRADE, 

ROSALINA CORONADO DE SOUZA, ANDRELINO CORONADO, IDALINA 

CORONADO BETONI, MARIA JOSÉ CORONADO DE SOUZA, HELENA 

MARIA CORONADO, MARINA APARECIDA CORONADO, ADRIANO 

CORONADO, JURACI LOPES DE SOUZA, KINUE TANAKA URIU, LUIZ 

RAIMUNDO DOS SANTOS - ESPÓLIO, MARIA ANTONIA GOMES DOS 

SANTOS, MARLENE ANTONIO DOS SANTOS, ELENICE CURVO E SOUZA, 

FERNANDO DA SILVA BEZERRA, JOSÉ APARECIDO RODRIGUES, 

MANUEL JOAQUIM BEZERRA - ESPÓLIO, IZABEL CRISTINA BEZERRA 

RISSOTI, MARIA APARECIDA TROPARDI ROCHA, NEUZA PIZZOLIO 

ALVES, ODINA AZENHA DE CASTRO, PLINIO CARLOS RODRIGUES - 

ESPÓLIO, RENATO CURVO - ESPÓLIO, HONOICE VEIGAS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

2281/2008 [Código nº 242135], que tramitou perante a 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proposta por 

ADEC-MS Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul, 

na qual a referida instituição financeira foi condenada a aplicação do 

índice do IPC, aos poupadores associados da parte autora e todos os 

poupadores do Estado de Mato Grosso que mantiveram suas contas de 

caderneta de poupança junto ao Banco Bradesco S/A, nos períodos de 

junho/87 e janeiro/89, com incidência nas diferenças de juros moratórios e 

correção monetária, incluindo os expurgos inflacionários referentes a 

março até maio/90 e fevereiro/91, mais juros remuneratórios.

Intimado para pagamento, o banco requerido apresentou impugnação ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 108 de 891



cumprimento de sentença (fls. 380/507).

Compulsando os autos, verifica-se que a divergência entre as partes 

cinge-se ao quantum apurado, o que deve ser dirimido pela realização de 

cálculo pela Contadoria Judicial.

Assim, remetam-se os autos ao Contador para realização de cálculo.

Na feitura do cálculo, deverão ser observados os parâmetros fixados na 

sentença condenatória, cujas cópias constam às fls. 339/344.

Anoto que não houve garantia do Juízo, pois o título oferecido pelo 

executado não foi aceito pelos exequentes.

A incidência de eventual multa e verba honorária será aferida após 

homologação do cálculo e intimação da parte devedora, na forma do art. 

523 do Código de Processo Civil.

Ultimados os cálculos, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 dias.

Intimem-se.

 Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 847830 Nr: 51287-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO VILLANOVA AFFI, PAULO ROBERTO 

DE CARVALHO BERIGO, ROBERLEI ROBERTO RAMOS, PEDRO 

CONSTANTINO DE OLIVEIRA, PEDRO VAZ BARROS, RICARDO DE BASSI, 

RUBENS JARDIM NOCHI, SÉRGIO ANTONIO COCCO, SAMUEL CIRILO DE 

MEDEIROS, SALETE LONGO BOARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Diante da certidão de fls. 782, INTIME-SE novamente o executado da 

decisão de fls. 710/713, fazendo constar no DJE o nome dos 

procuradores habilitados para receber intimações, o que não ocorreu na 

publicação anterior.

Deixo, por ora, de declarar a nulidade dos atos posteriores porque estes 

podem ser aproveitados, caso a referida decisão não seja modificada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932047 Nr: 50435-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA, FRANCISCO ALVES 

DA SILVA, LUIS ROSA DA SILVA, LINCONL HEIMAR SAGGIN SOBRINHO, 

LUIZ DEFENTI, ORLANDO FERREIRA, VALDENE LEANDRO DA SILVA, 

VOLNEI PAULO DA SILVA, NEUZA FELICIANO DA SILVA, RAIMUNDO 

GOMES DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE NOEL LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARVALHO ALVES 

GONÇALVES - OAB:20769/O, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:OAB/MT 18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738, 

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:19164/O, JULIANA 

GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 18.067, LILA ANANDA ESTEVES 

MEDINA - OAB:21327/0, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - OAB:16536/MT, 

PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503/MT, RAFAEL S. DURAND - 

OAB:12.208-A, rayssa ayala mendes ferreira - OAB:19396, VINICIUS 

EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:16708/O

 Vistos.

Inicialmente, tendo em vista que o STJ decidiu pela desafetação dos temas 

relacionados ao REsp. n. 1.361.799/SP, não subsisti qualquer óbice ao 

prosseguimento ao feito.

Assim, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o cálculo de fls. 

366/371, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Segue anexo a esta decisão cópia do acordão que julgou o Agravo de 

Instrumento interposto pelo executado, comunicado às fls. 379/409, o qual 

foi improvido, sendo mantida a decisão de fls. 363/365.

Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917724 Nr: 41897-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE APARECIDA BORGES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 195/198 e, 

consequentemente, torno líquida a obrigação correspondente à 

indenização em R$ 152.370,98 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e 

setenta reais e noventa e oito centavos), valor este com atualização até 

24.05.2016.Considerando o depósito efetuado, resta para pagamento o 

débito remanescente equivalente a R$ 18.697,98 (dezoito mil, seiscentos e 

noventa e sete reais e noventa e oito centavos), com atualização até 

24.05.2016. INTIME-SE o exequente para a devida atualização do saldo 

remanescente. Feito isto, nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do CPC.Fica o devedor advertido que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito remanescente 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 

Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 234030 Nr: 3328-22.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA K. CAETANO VIANNA, MAURÍCIO 

GUTERRES ROCHA, BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA K. CAETANO 

VIANNA - OAB:64.585/RJ, MAURICIO GUTERRES ROCHA - 

OAB:128524/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11.883-B/MT

 Vistos.

Aguarde-se o atendimento do despacho proferido no incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em anpenso (autos nº 

13465-14.2016.811.0041, Código 1107174).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 909262 Nr: 36329-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAIBA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA, TARCISIO LUIS DAVANTEL MARCHIORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:OAB/MT 12.737

 Vistos.O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 
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produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, ao saneamento e organização 

do processo, nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem analisadas.Decreto, 

contudo, a revelia da requerida Construbello Construtora, Incorporadora e 

Vendas Ltda, sem aplicação dos seus efeitos (art. 345 do CPC).No 

tocante ao ônus probatório [art. 357, incisos III], aplica-se, in casu, a regra 

geral descrita no art. 373, incisos I e II, do CPC.Relativamente à 

organização do processo [art. 357, incisos II e IV], defiro a produção da 

prova oral postulada pelas partes, fixando como ponto controvertido a 

má-fé dos terceiros (

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1141495 Nr: 28062-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAMARA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB: RN/5169

 Vistos,

Encaminhem-se os autos com vista a DPE, a fim de que se manifeste 

sobre a citaçõo frustrada do primeiro requerer, no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender de dirieto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 980253 Nr: 14248-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE CORREA DA SILVA RAMOS, JCDSR, PRDSR, 

DVDSR, JONATHAN WILLIAN MARQUES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - OAB: 

10557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 Vistos,

1. Forme-se o 2º volume dos autos, a partir das fls. 200.

2. Intime-se o requerido para se manifestar sobre os documentos juntos 

às fls. 159/253, no prazo de 15 dias.

3. Sem seguida, retornem-me.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 776648 Nr: 29977-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FERIS ZAROUR, HEITOR ZAROUR BARUA, JOAO 

JOSE DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME, IMOBILIÁRIA IDEAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ CARDOSO FILHO - 

OAB:10.248 MT, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).DIOGO IBRAHIM CAMPOS , OAB/MT nº 

13296 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078250 Nr: 380-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAGDALENA DE OLIVEIRA DA COSTA, 

AUGUSTO BARTOLO DA COSTA, MARIA ISABEL NOBRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTPAM DESTILARIA DE ALCOOL LTDA, 

NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora acostou ao feito pedido de desentranhamento dos títulos 

executivos originais (fl. 149), no entanto, apenas foram juntados aos 

autos fotocópias simples.

 Assim sendo, INDEFIRO o pedido, determinando o arquivamento dos 

autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 402404 Nr: 34789-07.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSHILLEYDE CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SÃO DAMASINO DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS LTDA, ÉTICA APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO/UNIDADE 

DAMÁSIO CUIABÁ, UNIVERSIDADE POTIGUAR DE NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - OAB:11547, FERNANDO 

BRANDÃO WHITAKER - OAB:105.692, FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 

SP, Gustavo Lorenzi de Castro - OAB:129134/SP, JOAO CELESTINO 

CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS 

BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 424828-7/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 136512 Nr: 21357-28.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR MARTINS MEDEIROS, ANA ALMERINDA DE 

ALMEIDA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARBAS JOSÉ COUTINHO, MARIA HELENA DE 

CAMPOS COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565, HERBERT REZENDE DA SILVA - OAB:16773-O/MT, RAFAEL 

ANTONIO DE MORAES DUARTE - OAB:15384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).FABIO MOREIRA PEREIRA , OAB/MT nº 9405 

, para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 
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à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785210 Nr: 39055-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO SANTANA DE ALMEIDA, ANTONIO CARLOS 

DE MELO VICTORIO, ANA SILVERIA CIRINO, ARON JERDLICKA, BENEDITO 

BRAZ DE ALMEIDA LEITE, DILZA GONÇALVES PEIXOTO, JOSÉ NATALINO 

DE OLIVEIRA GIUSTI, JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, JOSE GERALDO DA 

SILVA FILHO, EUNICE DA SILVA LARA, IRACEMA ANTUNES FERNANDES, 

JOSE GARBIM NETO, LAIDE SANCOVICHE REDEZ, MARIA ANATALIA DE 

ARRUDA MORAES, RODOLFO BEZERRA BENEVIDES, RUP PIRES DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MAURO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).ILDO DE ASSIS MACEDO , OAB/MT nº 3541 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 824525 Nr: 30585-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS LEÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARTINES MELLO - 

OAB:15.653, RAFAELA SILVA MARCIO - OAB:13370, ROBINSON 

HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 

13.241-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).ROBINSON HENRIQUE PEREGO , OAB/MT nº 

18498 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 402404 Nr: 34789-07.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSHILLEYDE CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SÃO DAMASINO DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS LTDA, ÉTICA APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO/UNIDADE 

DAMÁSIO CUIABÁ, UNIVERSIDADE POTIGUAR DE NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - OAB:11547, FERNANDO 

BRANDÃO WHITAKER - OAB:105.692, FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 

SP, Gustavo Lorenzi de Castro - OAB:129134/SP, JOAO CELESTINO 

CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS 

BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 42820-1/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 95279 Nr: 5332-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARCO-ÍRIS IND. E COM. 

LTDA., ELIANA GONÇALVES PINHEIRO PIMENTA, NÁDIA GONÇALVES 

PINHEIRO, JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES PINHEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMONA MARIA BARRETO DE 

ARAUJO - OAB:7540/ SE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT

 Assim sendo, DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 851/857, pelo que 

procedi, nesta data, com o desbloqueio da quantia de R$ 1.326,19 (um mil, 

trezentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), bem como com a 

transferência do valor de R$ 568,37 (quinhentos e sessenta e oito reais e 

trinta e sete centavos), cuja liberação à parte exequente fica, desde já, 

autorizada mediante a expedição de alvará para transferência a conta 

bancária a ser indicada.No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, devendo 

apresentar planilha atualizada do débito exequendo, indicar bens 

passíveis de penhora e, no caso de manutenção no interesse da penhora 

dos bens indicados à fl. 798, apresentar certidão atualizada dos bem 

imóveis e indicar a localização do bem móvel. Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 

03 de Setembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 221883 Nr: 29981-95.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDENOR GOMES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CESAR FORTE DA SILVA, GENY DO 

BOM DESPACHO FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ALIANE MEZACASA DE SOUZA - OAB:19510/O, ILDO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:11.499

 Vistos.

Uma vez comprovada a natureza salarial da verba bloqueada, DEFIRO o 

pedido de fls. 292/297, pelo que determino a expedição do competente 

alvará eletrônico para restituição do valor de R$ 772,40 (setecentos e 

setenta e dois reais e quarenta centavos), acrescido de seus 

rendimentos, à executada Geny do Bom Despacho Ferreira Alves, na 

conta bancária informada à fl. 297.

No mais, CUMPRA-SE integralmente o despacho de fl. 290.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 244817 Nr: 13092-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - LICEU SÃO 

GONÇALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

DEFESA DO DIRETO AUTORAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE REGINA ROSA BARBOSA 

- OAB:6403-A/SP, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6.990/MT

 Vistos.

Considerando o elevado transcurso de tempo desde a petição de fl. 317, 

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

se ainda possui interesse nos pedidos nela contido, assim como para que, 

em caso positivo, apresente planilha atualizada do débito exequendo.
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No mais, aguarde-se o atendimento do despacho proferido no incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em anpenso (autos nº 

14749-57.2016.811.0041, Código 1110182).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 236542 Nr: 5602-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA K. CAETANO, MAURÍCIO 

GUTERRES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA K. CAETANO 

VIANNA - OAB:64.585/RJ, MAURICIO GUTERRES ROCHA - 

OAB:128524/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11.883-B/MT

 Vistos.

Aguarde-se o atendimento do despacho proferido no incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em anpenso (autos nº 

13465-14.2016.811.0041, Código 1107174).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1107174 Nr: 13465-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA K. CAETANO, BETUNEL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO GUTERRES ROCHA - 

OAB:128524/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11.883-B/MT

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Maria Aparecida K. Caetano e Betunel Indústria e Comércio 

Ltda em face de Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.

No caso em tela, o efeito prático almejado pelo autor/exequente com a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é alcançar o 

patrimônio pessoal dos sócios da empresa executada.

Ocorre que a legitimidade ad causam é bilateral, devendo ser analisada 

tanto sob o aspecto do autor/exequente (interesse de agir), quanto do 

réu/executado (interesse de defesa).

Assim, muito embora tenha sido recebido o presente incidente e 

determinada a sua citação, a pessoa jurídica ré/executada carece de 

legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois a 

procedência do presente incidente em nada lhe prejudicaria.

Por outro lado, a inclusão no polo passivo das pessoas cujo patrimônio 

quer-se alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica da 

referida associação é imprescindível, sob pena de violação ao 

contraditório e à ampla defesa.

Assim sendo, determino a intimação do autor/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

adequando o polo passivo na forma acima exposta, mediante a inclusão 

dos sócios e qualificação dos sócios cujo patrimônio almeja alcançar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 16747 Nr: 4080-43.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Kunze - 

OAB:2401/MT, LARISSA BRANDÃO SILVA DE SOUZA - OAB:10.831, 

SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928, 

RENATA GARCIA BRUNO - OAB:8.695-B/MT, RONAN JACKSON COSTA 

- OAB:4.871/MT

 Vistos.

Aguarde-se o atendimento do despacho proferido no incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em anpenso (autos nº 

20975-78.2016.811.0041, Código 1125142).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125142 Nr: 20975-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Sérgio Sartori em face de Ruy Pinheiro de Araújo.

No caso em tela, o autor/exequente almeja a desconsideração da 

personalidade jurídica inversa, com o fito de alcançar patrimônio de 

supostas empresas de propriedade do requerido/executado.

Não obstante, deixou de qualificar nos autos as pessoas jurídicas cujos 

bens pretende alcançar, as quais devem, necessariamente, figurar no 

polo passivo do presente incidente.

Ademais, verifico que a petição não veio acompanhada de nenhum 

documento comprobatório, razão pela qual não restou atendido o disposto 

no art. 133, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, determino a intimação do autor/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

adequando o polo passivo na forma acima exposta, incluindo e 

qualificando as pessoas jurídicas cujos bens pretende atingir, assim como 

trazendo aos autos documentos comprobatórios do alegado, dentre os 

quais deve estar a certidão da Junta Comercial, na qual conste os nomes 

e CPFs dos sócios das empresas.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110182 Nr: 14749-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - LICEU SÃO 

GONÇALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

DEFESA DO DIRETO AUTORAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE REGINA ROSA BARBOSA 

- OAB:246.439/SP, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE REGINA ROSA 

BARBOSA - OAB:246.439/SP, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - 

OAB:6990/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Missão Salesiana de Mato Grosso – Liceu São Gonçalo em 

face de Associação Mato-grossense de Defesa do Direito Autoral.

No caso em tela, o efeito prático almejado pelo autor/exequente com a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é alcançar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 112 de 891



patrimônio do “Presidente e demais diretores” da associação executada.

Ocorre que a legitimidade ad causam é bilateral, devendo ser analisada 

tanto sob o aspecto do autor/exequente (interesse de agir), quanto do 

réu/executado (interesse de defesa).

Assim, ainda que se reconheça a possibilidade de desconsideração da 

personalidade jurídica da associação civil, na medida em que o art. 50 do 

Código Civil está inserido no capítulo que trata das pessoas jurídicas em 

geral, dentre as quais estão incluídas as sociedades e as associações, 

carece de legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda 

a associação jurídica ré/executada, pois a procedência do presente 

incidente em nada lhe prejudicaria.

Por outro lado, a inclusão no polo passivo das pessoas cujo patrimônio 

quer-se alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica da 

referida associação é imprescindível, sob pena de violação ao 

contraditório e à ampla defesa.

Assim sendo, determino a intimação do autor/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

adequando o polo passivo na forma acima exposta, mediante a inclusão 

do presidente e diretores cujo patrimônio almeja alcançar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 171366 Nr: 20340-20.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOESTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUÉIS - 

OAB:6974-MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, 

Wilson Peagudo de Freitas - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RIPOLI BIACHI - 

OAB:, NILSON DE ARRUDA PINTO - OAB:2425/MT, NIVALDO CAREAGA 

- OAB:6713-B/MT

 ...DEFIRO o pedido de penhora das quotas do capital social do executado 

José Roberto Ribeiro junto a empresa executada GEOESTE 

CONSTRUÇÕES LTDA, portadora do CNPJ nº 00.731.682/0001-02, 

hipótese expressamente consentida pelo art. 835, inciso IX, do Código de 

Processo Civil.Assim, LAVRE-SE o pertinente termo de penhora e 

OFICIE-SE a Junta Comercial do Estado para que registre a 

indisponibilidade das quotas sociais de titularidade do executado na 

referida empresa.Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, assim como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira a substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o 

art. 847 do citado Diploma Processual.Havendo manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de 

Processo Civil.Anoto que a penhora de quotas ora efetivada não 

acarretará a inclusão do credor como novo sócio, pois, havendo restrição 

ao seu ingresso no quadro societário, deve ser facultado à sociedade, na 

qualidade de terceira interessada, remir a execução, remir o bem ou 

conceder a si própria e aos demais sócios a preferência na aquisição de 

quotas em hasta pública a tanto por tanto.Nos termos do disposto no art. 

861 do Código de Processo Civil, .....oferecer as quotas penhoradas aos 

demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual, 

depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro;3.no caso de não haver 

interesse dos sócios na aquisição das ações, proceder com à liquidação 

das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em 

dinheiro.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá-MT, 03 

de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905690 Nr: 34015-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110180 Nr: 14747-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA IRENE REIS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, EVALDO LUCIO DA SILVA - OAB:10462

 Vistos.

 Trata-se de Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

proposto por Claudia Irene Reis Arruda em face de Buriti Centro de 

Negócios Imobiliários.

No caso em tela, o efeito prático almejado pela autora/exequente com a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré/executada é alcançar o 

patrimônio pessoal dos sócios da empresa executada.

Ocorre que a legitimidade ad causam é bilateral, devendo ser analisada 

tanto sob o aspecto do autor/exequente (interesse de agir), quanto do 

réu/executado (interesse de defesa).

Assim, muito embora tenha sido recebido o presente incidente e 

determinada a sua citação, a pessoa jurídica ré/executada carece de 

legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois a 

procedência do presente incidente em nada lhe prejudicaria.

Por outro lado, a inclusão no polo passivo das pessoas cujo patrimônio 

quer-se alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica da 

referida associação é imprescindível, sob pena de violação ao 

contraditório e à ampla defesa.

Assim sendo, determino a intimação do autor/exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial do presente incidente, 

adequando o polo passivo na forma acima exposta, mediante a inclusão e 

qualificação dos sócios cujo patrimônio almeja alcançar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 332217 Nr: 3064-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA IRENE REIS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, EVALDO LUCIO DA SILVA - OAB:10462, KLEBER 

CORREA DE ARRUDA - OAB:10.528/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

Aguarde-se o atendimento do despacho proferido no incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em anpenso (autos nº 

14747-87.2016.811.0041, Código 1110180).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1146907 Nr: 30402-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CLINICA CENTRO ODONTOLÓGICO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21.968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:22005/B

 Vistos.O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, ao saneamento e organização 

do processo, nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem analisadas.No 

tocante ao ônus probatório [art. 357, incisos III], considerando que se trata 

de relação de consumo, na qual presente a hipossuficiência da parte 

autora, bem como considerando a maior facilidade de obtenção da prova 

pela parte requerida, DEFIRO a inversão do ônus da prova, o que faço 

com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II 

e IV], registro que a atividade probatória deverá recair sobre os seguintes 

pontos controvertidos, de fato e de direito:1.a especificação dos 

tratamentos odontológicos realizados pela requerida na parte autora;2.as 

épocas de efetivação de cada tratamento;3.a existência de defeito na 

prestação de serviços caracterizador da culpa da parte requerida;4.os 

danos materiais e estéticos, assim como as suas respectivas 

extensões;5.o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e os 

danos;6.outras questões a serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 

dias, a partir da

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1065664 Nr: 53504-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA, TELEVISÃO 

CIDADE VERDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO DE CASTRO LESSA 

JUNIOR - OAB:16375 MT, FABIO HENRIQUE REGINATO - 

OAB:16.639/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos.O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, ao saneamento e organização 

do processo, nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem analisadas.No 

tocante ao ônus probatório [art. 357, incisos III], aplica-se, in casu, a regra 

geral descrita no art. 373, incisos I e II, do CPC.Relativamente à 

organização do processo [art. 357, incisos II e IV], defiro a produção da 

prova pericial requerida pelo autor e pela ré Tv Cidade Verde pelo que 

Nomeio o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, casado, médico, 

CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de Souza, 

n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, CEP 

78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mail 

reiprestes@hotmail.com. In casu, a parte requerente é beneficiária da 

Justiça Gratuita, hipótese na qual o procedimento concernente para o 

pagamento dos honorários periciais deverá ser ter à Resolução n.º 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.Nesses termos, 

considerando a especialidade envolvida (medicina) e a natureza da ação/e 

ou espécie de perícia a ser realizad175).Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1119364 Nr: 18464-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEGUIMAR APARECIDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 361867 Nr: 31770-27.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, 

LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 843572 Nr: 47466-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIZAEL CALIZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426149-6/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 93264 Nr: 5067-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.R.R. VEÍCULOS LTDA., REGINALDO 

BENACCHIO REGINO, VIVIANE BENACCHIO REGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, 

OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17.277, VALÉRIA BAGGIO - OAB:4.676, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promova-se a exclusão da parte H.R. R Veículos LTDA do polo passivo 

da ação, conforme decisão de fls. 152.

Solicte-se informações sobre o cumprimento da carta precatória de fls. 

200.
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Diga o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, se houve a averbação da 

penhora junto às matrículas dos imóveis penhorados às fls. 44/48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777677 Nr: 31046-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI MACALI CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.F BORGES (WF COM. IMP. EXP E REP. 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO- (...)Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas via 

sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a 

assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 212503 Nr: 397-08.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO MARINHO COELHO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO A. MERIGHI - OAB:, LUIZ GONÇALO DA 

SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 156, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, intime-se a parte 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente 

execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição 

estará suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 231157 Nr: 682-39.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA COMERCIAL QUIMICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA SUMMER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de busca de endereço junto aos sistemas conveniados 

perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1142463 Nr: 28498-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECIANE SALUSTIANA BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFBRASIL CORRETORA DE SEGURO DE VIDA 

E CAPITALIZAÇÃO LTDA, DAVI FERREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que foram efetivadas 

mais de uma tentativa frustrada de localização da parte requerida, razão 

pela qual DEFIRO o pedido de busca de endereço junto aos sistemas 

conveniados perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, intime-se o autor para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083889 Nr: 3409-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAINE ALMEIDA MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENEGHEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de busca de endereço junto aos sistemas conveniados 

perante o Tribunal de Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação, com as advertências legais.

Frustradas as diligências, intime-se o autor para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 
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prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 10855 Nr: 5535-04.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA LTDA DIVISÃO 

MOTOCICLETAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MANOEL DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:6401, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.189, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, intime-se a parte 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito.

Sem prejuízo, considerando o lapso temporal transcorrido desde a 

apresentação dos cálculos de fl. 175, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado, para apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 

(quinze) dias, com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 

798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 759527 Nr: 11838-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I T DEFANTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, Dagmar Juliana Bernardi Jaqcob - OAB:4864-B/MT, 

MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.101, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, intime-se a parte 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 25 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 800512 Nr: 6937-66.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONE ANTÔNIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, GERSON TOME TREVISOL - 

OAB:19424/O, karen correa amorim de oliveira - OAB:19498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426168-2/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1011103 Nr: 28056-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STER ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 4032, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Aço 

Pronto Serviços e Comercio Ltda. em desfavor de Ster Engenharia Ltda.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. 

69/71), por meio do qual transacionaram o pagamento parcelado do débito, 

com última prestação a vencer aos 28 (vinte e oito) dias do mês de 

setembro de 2018.

Assim sendo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil , 

SUSPENDO o presente feito até o mês de outubro de 2018, prazo 

suficiente para pagamento integral do acordo.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 232656 Nr: 2015-26.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, UNIGLOBE SERVICE TRABALHO TEMPORÁRIO 

EFETIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, LUCIANA 

SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, LUIZ AUGUSTO FILHO 

- OAB:55009/SP, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, ROBER 

CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 Alvará Eletrônico n° 427903-4/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 731758 Nr: 27900-66.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA MIRANDA, MARIA DA SILVA 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8.085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JR - OAB:OAB/MT 7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANA TEREZA BASÍLIO - OAB:74802RJ, ELÁDIO 

MIRANDA LIMA - OAB:86235, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662, MONICA VASCONCELLOS - OAB:13.237-B

 Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar Preparatória de Exibição de Documentos 

ajuizada por Luiz Antônio da Silva Miranda em desfavor de Oi S.A., 

atualmente denominada de Brasil Telecom S.A.

Compulsando os autos, verifico que o juízo ad quem declarou nula a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 116 de 891



sentença de fls. 166/168 e determinou o retorno dos autos à Comarca de 

Origem, para a devida instrução, conforme fls. 221/v.

Retornando os autos a este Juízo, a parte requerida informou que cumpriu 

a obrigação, pugnando pela extinção do feito (fls. 332/337).

Pois bem. Considerando que o presente feito encontra-se sem o devido 

impulsionamento há mais de 30 (trinta) dias, assim como que, regularmente 

intimada por meio de seu advogado (fl. 339), deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação, INTIME-SE a parte autora pessoalmente, via 

correios, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o feito, 

manifestando acerca da petição de fls. 332/337, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 853231 Nr: 55945-12.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCES, RMDBC, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426093-7/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1119340 Nr: 18442-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RES, LAUDEMIR SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426092-9/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788440 Nr: 42411-35.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CALVANO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., FMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:, BEATRIZ MARTINS - OAB:, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES 

DE CARVALHO - OAB:10.891/MT, CAROLINE B.BULHÕES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:12400-E, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:13.932-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, CYBELLE GUEDES CAMPOS - OAB:246.662/SP, 

ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT, ODAIR DE MORAES 

JUNIOR - OAB:200.488/SP

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).ARTHUR MULLER COUTINHO , OAB/MT nº 

10889 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 799086 Nr: 5505-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, ÉRICA REGINA SALOME 

KURVINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA 

S/A, WELLINGTON ANDRADE FREIRE, VERA LUCIA DA HORA FREIRE, IAN 

DOS ANJOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELA VENTIM LEMOS - 

OAB:32.870 OAB/BA

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, não havendo 

convenção na transação, cada parte deverá honrar com o pagamento do 

seu respectivo patrono.As custas processuais serão divididas igualmente 

entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, 

observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso.Registrada 

nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.Cuiabá, 04 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 779279 Nr: 32722-64.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ROBERT KLEINUBING, LUCAS DA SILVA 

KLEINUBING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16115/MT, NATALIE BRITO GARCIA - OAB:OAB/MT 15068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDILSON DA SILVA - 

OAB:1554, maria gabriela de assis souza - OAB:3981/RO

 Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Erro Médico proposta por Antônio 

Roberto kleinubing e Lucas da Silva kleinubing em desfavor de Hospital e 

Maternidade São Paulo Ltda.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. 

370/373), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada.

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, devendo ser 

observada, in casu, o deferimento de justiça gratuita às partes autoras, 

conforme despacho de fl. 236.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

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

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098626 Nr: 9995-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MENDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA OTORRINO S/C LTDA, MARCELA 

SUMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:OAB/MT 7.166(B), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 117 de 891



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pelas partes, 

pelo que nomeio como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, 

casado, médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General 

Irineu de Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de 

Caxias 2, CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 

65-3028-1039, e-mail reiprestes@hotmail.com. Como quesitos do Juízo, 

deverá a senhora perita responder, fundamentadamente, às seguintes 

questões:1.o(s) tratamento(s) pactuado(s) foi(foram) efetivado(s) com 

técnica e competência por parte da requerida?2.houve atuação da parte 

requerida fora dos padrões profissionais, a caracterizar negligência, 

imprudência ou imperícia?INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, formular quesitos complementares, assim como para 

indicar assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para 

contato do respectivo assistente.No que tange aos honorários periciais, 

ressalto que o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no 

sentido de que “os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a 

força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova 

requerida pelo consumidor” (AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 

14/12/2012). In casu, a parte requerente é beneficiária da Justiça Gratuita, 

hipótese na qual o procedimento concernente para o pagamento dos 

honorários periciais deverá ser ter à Resolução n.º 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ.Nesses termos, considerando a espec

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1060790 Nr: 51379-49.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - 

CONTÉCNICA, ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. MENEZES FRANÇA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6.687/MT, FELIPE DIEGO SANTOS - OAB:307577, JOSÉ 

THEOPHILO FLEURY - OAB:133298/SP, LEONARDO GOMES BRESSANE 

- OAB:10.102/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11.637/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).DANIEL LUIS PADILHA E SILVA , OAB/MT nº 

11637 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 432054 Nr: 12055-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS H. B. PINHEIRO EPP - AUTO POSTO CAIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).MAURO BASTIAN FAGUNDES , OAB/MT nº 

8907 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 78807 Nr: 5681-50.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO NOVO ATHENEU LTDA, NELSON 

BERNARDES LEÃO, MARIA ALZIRA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA TEREZA ADORNO COSTA - 

OAB:6806, DÉBORA CHRISTINA MORESCHI - OAB:6.800, MILTON 

MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, EDIVALDO MERCER GONÇALVES - OAB:6211-PR, 

OSMIRES J. C. TURRA - OAB:PR/ 4.594

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).JUCINEI DA SILVA NUNES , OAB/MT nº 

11799 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 357688 Nr: 28041-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA LOBO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12325/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - 

OAB:12291/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, MARCEL 

ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12325/SC, RODRIGO ALEXANDRE DE CASTRO - OAB:56.144/PR

 Vistos.

Considerando que, nesta data, restou indeferida a desconsideração da 

personalidade jurídica requerida nos autos em apenso (nº 

17233-45.2016.811.0041, Código 1116467), INTIME-SE a parte exequente, 

via advogado, para apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 

15 (quinze) dias, com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 

798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 398857 Nr: 32063-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, BARBOSA E RAMOS 
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LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARETUZA CALEGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT, VINICIOS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THASSIA LORENA DE 

ANDRADE DIAS - OAB:18534

 Vistos.

Trata-se de Ação de Rescisão de Compromisso de Venda e Compra de 

Imóvel Loteado c/c Reintegração de Posse, em fase de Cumprimento de 

Sentença, ajuizada por José Carlos de Almeida em desfavor de Aretuza 

Calegari.

 Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. 

183/184), por meio do qual transacionaram o pagamento parcelado do 

débito, com última prestação a vencer aos 30 (trinta) dias do mês de abril 

de 2020.

Assim sendo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil , 

SUSPENDO o presente feito ate o mês de maio de 2020, prazo suficiente 

para pagamento integral do acordo.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

No mais, autorizo a imediata expedição de alvará em favor da parte 

exequente, em conta corrente informada na petição de fl.187, para 

levantamento dos depósitos em Juízo, conforme fls. 178/181.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 343457 Nr: 13663-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADICIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT, SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:352103

 Certifico que, em razão do advogado Dr. SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO, ter sido cadastrado nesta data no sistema apolo, faço 

nova pubicação da decisão de fls. 668, a seguir transcrito: "Vistos. ...Com 

efeito, entendo que tendo havido a constrição de bem em nome do sócio 

José Haroldo Ribeiro Filho, este deve ser intimado acerca da penhora 

efetivada à fl. 415. Considerado que referido ato processual foi realizado 

na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a intimação do indicado 

sócio deverá se dar para que, querendo, ofereça impugnação ao 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto 

no art. 475-J, § 1º, do referido Diploma Processual. DELIBERAÇÕES 

FINAIS: Anote-se o procurador constituído pela executada às fls. 499/501 

para fins de intimação. INTIME-SE o causídico peticionante de fls. 509 para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dizer se está representando somente a 

pessoa jurídica ora executada, ou também o sócio contra quem houve a 

constrição do bem imóvel, hipótese em que deverá juntar procuração 

outorgada por este e, em igual prazo, manifestar-se em seu favor sobre a 

penhora, oferecendo, caso queria, impugnação ao cumprimento de 

sentença. Não tendida a determinação supra ou caso o sócio José 

Haroldo Ribeiro Filho não se faça representar por procurador constituído, 

intime-o pessoalmente para, querendo, oferecer impugnação ao 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE a 

executada pelo procurador constituído para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar sobre a avaliação do imóvel de fls. 612/644. INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se possui 

interesse na adjudicação do bem penhorado. Intime-se. Cumpra-se".Márcia 

Eliza Ribeiro da CostaTécnico Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 309760 Nr: 17573-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

ZANETE FERREIRA CARDINAL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - 

OAB:15388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - 

OAB:19800-0/OAB-MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011-MT, WALLESKA SOUZA DE CARVALHO - OAB:18639/O

 "INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias úteis, acerca da extinção do processo pela perda 

superveniente de condição para o prosseguimento desta execução (art. 

485, IV, do CPC).Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou 

decorrido o prazo para tanto, remetam os autos conclusos.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953390 Nr: 1692-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GONÇALVES DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JOÃO CÂNDIDO MARTINS 

FERREIRA LEÃO - OAB:143142/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente via DJE, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 134553 Nr: 19819-12.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PESSOA COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES MAR A MAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIRO LOURENÇO - 

OAB:11792/MT, Carlos Lourenço Mitsuoshi Daltro Hayashida - 

OAB:20108-B, LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - 

OAB:18.053, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, MARCOS 

GATTAS PESSOA JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440/A

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO , 

OAB/MT nº 24362 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 857382 Nr: 59620-80.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426161-5/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 959239 Nr: 4489-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULYMEIRE PINTO DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426140-2/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 912008 Nr: 38203-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA FERNANDA AGUILEIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426150-P/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 930575 Nr: 49607-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426155-0/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 872002 Nr: 11061-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 13.823, RODRIGO 

BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426148-8/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173700 Nr: 41625-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDES CASTRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426156-9/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 944557 Nr: 57182-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WTP, PASCOALA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426153-4/2018

ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426151-8/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1130827 Nr: 23335-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ALVARÁ ELETRÔNICO N° 426178-P/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 27891 Nr: 5451-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RETALHISTA CENTRO 

OESTE DIESEL LTDA, EDUARDO ZEFERINO, ZAIRA CAZO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5200/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, NELSON 

ARAÚJO DA COSTA FILHO - OAB:8.505-A/MT, OSMAR DA SILVA 

MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 14250-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CERRI BUDOIA - 

OAB:10960-B/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, 

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).ROBERTO ANTUNES BARROS , OAB/MT nº 

3825 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas 

fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 322381 Nr: 23803-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO, CID IMÓVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA DOS SANTOS CALVO, EDMILSON 

FORTE BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, GISLAINE TRIVELLATO 

GRASSI - OAB:7583-MT, JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15894 oab/mt, KAROLINE RODRIGUES 

FÁVERO - OAB:8018/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO FAVA DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:/MT 7622-E, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, JOÃO PAULO CALVO - OAB:12342, 

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª) JOAO PAULO CALVO. , OAB/MT nº 12342 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas fora do 
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cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173853 Nr: 41693-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNINZÃO TRANSPORTE RODOVIARIOS LTA 

ME, MARCIO JEREMIAS SANTANA RODRIGUES, MAURILIO CALDERARI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).JULIO CESAR RIBEIRO , OAB/MT nº 5127 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1086846 Nr: 4646-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (30.12.2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter 

sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. ...1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195)....Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68).Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

07 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 774390 Nr: 27587-71.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, 

DANIELLE BUSSIKI CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT

 Considerando que o ônus da prova quanto aos fatos alegados na inicial 

pertencem à parte embargante e esta, intimada, não indicou provas a 

produzir, entendo ser desnecessário o deferimento do pugnado pela 

embargada às fls. 60.

E, compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Proceda-se a Secretaria, o desapensamento destes embargos da 

execução - Código 752830.

Em seguida, determino que os autos sejam incluídos na lista de processos 

aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 914517 Nr: 39826-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA COSTA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NILSON CONSTANTINO 

ZUGAIR - OAB:7243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Vistos.O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, ao saneamento e organização 

do processo, nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 913893 Nr: 39413-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONÇALVES JUNIOR, JOSÉ DO CARMO 

DA SILVA, MANOEL MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323/MT

 Vistos.

Às fls. 230, a parte autora requereu a desistência da ação em relação ao 

demandado Manoel Marques de Souza, ainda não citado.

Como é cediço, a desistência da ação não importa renúncia ao direito e 

não impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do 

pleito, até por se tratar de direito disponível, é medida que se impõe.

Ademais, tendo em vista que a citação da parte requerida não restou 

concretizada, cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, 

com a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII 

e § 4º, CPC).

Em que pese a discordância dos demais requeridos manifestada às fls. 

237/239, consoante entendimento dos Tribunais pátrios , tratando-se de 

desistência parcial, é desnecessária a anuência dos litisconsortes 

passivos.

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência 

exteriorizada pela parte requerente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito – com relação ao requerido 

Manoel Marques de Souza, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do citado 

Diploma Processual.
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Sobre o pedido do requerido José Carmo da Silva formulado às fls. 

237/239, em que pugna a extinção do feito por inércia da parte autora, não 

lhe assiste razão, pois uma vez impulsionado o feito, tem-se atendida a 

determinação e, além disso, a extinção por inércia depende, inclusive, de 

prévia intimação pessoal da parte autora, o que sequer foi necessário 

realizar-se.

 INTIMEM-SE as partes da audiência designada às fls. 235/236.

Proceda-se a Secretaria a exclusão do nome do requerido Manoel 

Marques de Souza do polo passivo da ação, bem como a abertura do 

Volume III dos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Setembro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090973 Nr: 6565-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA ROCHA AMÊNDOLA DE ALMEIDA, DANIS 

CLEI FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS LTDA, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a primeira requerida, Instituto 

EducarBrasil Programas Educacionais Ltda – “Educa Mais Brasil”, não foi 

regularmente citada, eis que a carta de citação foi enviada a endereço 

diverso do indicado no inicial (fls. 13). A própria empresa que recebeu o 

AR noticiou o equivoco às fls. 117.

Anoto que, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil (anexo), 

constatei que a empresa requerida encontra-se ativa, bem como que o 

seu endereço é o mesmo indicado na inicial.

À vista do exposto, CITE-SE a parte requerida Instituto EducarBrasil 

Programas Educacionais Ltda – “Educa Mais Brasil” por carta para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil.

Diante das especificidades da causa e visando adequar o rito processual 

às necessidades do conflito, DEIXO de designar audiência de conciliação 

neste momento, o que faço com fulcro no art. 139, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 710969 Nr: 3975-41.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CECÍLIA DOS SANTOS CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTSON RUAS BAGANHA, CHRISTIAN J. 

L. GASPAROTTO, BRASILCOTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPÉIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757/MT, FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - OAB:5140, 

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:3546-A/MT

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral requerida por Christian J. L. Gasparotto e 

Robertson Ruas Barganha às fls. 260/261.

Anoto a preclusão a proposição de produção de provas orais pelos 

demais sujeitos processuais, eis que deixaram a fase de especificação 

transcorrer in albis.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de Novembro 

de 2018 às 14h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no 

Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem 

regularmente intimados para comparecerem à solenidade.

Para a solenidade, caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC).

As partes que pugnaram pela produção de prova oral deverão, no prazo 

de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 357 do Código de Processo Civil), arrolar 

as testemunhas que pretendem inquirir, observando, para tanto, o que 

dispõe o § 6º do art. 357 do Código de Processo Civil.

Havendo requerimento de depoimento pessoal da parte autora, intimem-se 

esta pessoalmente por carta, no endereço indicado nos autos.

Por fim, procedam-se as anotações quanto a substituição do procurador 

do requerido Robertson Ruas Barganha (fls. 265/266).

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 213941 Nr: 23034-25.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABHIA LOUTFI BOU RASLAN, ESPÓLIO DE LOUTFI 

SALIM BOU RASLAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA, 

CONDOMINIO GIARDINO DI ROMA, ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI, 

DIOGO WOBETO, DL IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15.283/MT, 

JOCELI KUHN - OAB:3913/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:59659/PR, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 Vistos,

Solicite-se ao r. Juízo deprecado informações sobre o cumprimento da 

missiva de fls. 1.011.

O pedido de reforço da penhora será apreciado após a juntada do laudo 

de avaliação.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 728985 Nr: 24961-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO TUTOMU HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORADA INVESTIMENTOS S/A, MORADA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. CLAUDIO STABILE RIBEIRO, OAB/MT nº 3.213, para que devolva estes 

autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, 

CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752126 Nr: 3939-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JESUS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora já tenha sido 

deflagrada a fase de cumprimento de sentença por meio dos despachos 

de fl. 50 e 124, a parte executada não foi, até o presente momento, 

localizada para intimação.
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Não obstante, considerando que a parte executada foi revel na fase de 

conhecimento, é certo que, nos termos do art. 346 do Código de Processo 

Civil, a sua intimação deverá se processar mediante simples publicação 

das decisões no órgão oficial (DJE).

Destarte, considerando que, não obstante as diversas tentativas, a 

executada não foi, ainda, intimada para a fase de cumprimento de 

sentença, bem como que o Código de Processo Civil é aplicável de 

imediato aos processos em curso (art. 14, CPC), indefiro o pleito de 

fls.132/134, uma vez que a intimação da executada se dará mediante 

simples publicação da decisão.

 Destarte, certifique-se o decurso do prazo previsto na decisão de fls.124.

Após, INTIME-SE o exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como para apresentar planilha de débito atualizada, com 

aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea 

“b”, CPC ).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019338-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. FILHO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019338-75.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: RV 

EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME EXECUTADO: G. V. FILHO EIRELI - 

ME V Vistos. Trata-se de feito em fase de Ação de Execução proposta 

por RV Empresa de Cobrança Ltda - Me em desfavor de G. V. Filho Eireli - 

Me. Diante do pedido formulado pela parte exequente no movimento Id. nº 

13958959, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte exequente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do citado Diploma Processual. Em virtude do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento de eventuais custas. DEIXO 

de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que não houve o 

ingresso do advogado da arte executada. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá-MT, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006085-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO NASCIMENTO SOUZA (AUTOR(A))

ANA DILMA DO NASCIMENTO SOUZA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

ANDRE DO NASCIMENTO SOUZA (AUTOR(A))

ADRIANA DO NASCIMENTO SOUZA TRUCOLLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006085-83.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA DO 

NASCIMENTO SOUZA TRUCOLLO, ANA DILMA DO NASCIMENTO SOUZA, 

ANDRE DO NASCIMENTO SOUZA, ANDERSON DO NASCIMENTO SOUZA 

RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V Vistos. Trata-se 

de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT 

proposta por Adriana do Nascimento Souza Turcollo, Ana Dilma do 

Nascimento Souza, Andre do Nascimento Souza e Anderson do 

Nascimento Souza em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros. No Id nº 5026237, restou determinada a intimação dos autores 

para emendar a petição inicial. Todavia, consoante certificado no Id nº 

11368263, os autores deixaram de atender a determinação judicial. É o 

breve relato. DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora 

concedido aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse 

a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 320 do Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que 

apesar de devidamente intimado, o causídico dos autores não 

providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal, ex vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, 

inciso I, ambos do referido Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que 

desnecessária a intimação pessoal dos autores, tendo em vista que a 

extinção a que se refere a presente sentença se funda no 

descumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial, sendo, 

portanto, desnecessária a intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do 

supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado 

dispositivo legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência 

pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo os autores cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001540-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA 68873360149 (RÉU)

MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA (RÉU)

RITA DE CASSIA VICENTINI UTUARI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001540-67.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VARELLA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME RÉU: MICHEL LUCIO DA 

SILVA COENGA 68873360149, MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA, RITA 

DE CASSIA VICENTINI UTUARI V Vistos. Trata-se de Ação Monitória na 

qual os requeridos, citados na forma do art. 700, § 7º, do Código de 
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Processo Civil, deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado. É o breve 

relato. DECIDO. Em se tratando de Ação Monitória, não cumprido o 

mandado e não oferecidos os embargos, constitui-se, de pleno direito e 

independente de outra qualquer providência, o título executivo judicial, nos 

expressos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, tendo em vista que, in casu, os requeridos não cumpriram, no 

prazo legal, o mandado monitório, nem ofertaram embargos, FICA 

CONSTITUÍDO o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo. CONDENO os requeridos nas custas processuais 

e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida. Aplicar-se-á, doravante, o rito dos arts. 513 e seguintes 

do Código de Processo Civil, pelo que determino que se PROCEDA com as 

retificações e anotações necessárias quanto à alteração da classe 

processual. Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para apresentar 

cálculo atualizado do seu crédito, acrescido das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, nos termos da presente decisão. 

Apresentados os cálculos, INTIMEM-SE os devedores por carta com aviso 

de recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, do CPC) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, sob pena de incidir em multa de 10% (dez 

por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos 

termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem 

o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que os executados, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 

do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo para pagamento 

voluntário, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, 

os requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007854-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIO VERIDIANO DA SILVA (AUTOR(A))

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007854-29.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DEVANIO 

VERIDIANO DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS W Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de 

efeito modificativo, opostos por Devanio Veridiano da Silva em face da 

sentença proferida no movimento de Id. nº 10811442. Intimada para 

apresentar contrarrazões, a parte embargada deixou transcorrer in albis o 

prazo (Id. nº 15203155). É o relato do necessário. DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os autos, 

verifica-se à existência dos vícios apontados, razão pela qual a hipótese é 

de provimento do recurso. Com efeito, verifica-se que, de fato, houve erro 

material no decisum, posto que não se trata a presente demanda de ação 

executiva, não sendo, portanto, a hipótese de extinção pela satisfação da 

obrigação (art. 924, inciso II, CPC). Destarte, o presente feito versa sobre 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT, no qual, citada a parte 

demandada, restou designada audiência de conciliação e realizado exame 

pericial, estando, portanto, na fase de julgamento conforme o estado do 

processo. Ante todo o exposto, conheço os presentes Embargos de 

Declaração e, no mérito, dou-lhes provimento, atribuindo-lhe efeito 

infringente, o que faço para ANULAR a sentença embargada, e, 

consequentemente, determinar o prosseguimento do feito. Assim, e 

considerando o pedido de pagamento dos honorários periciais, 

DETERMINO a expedição do competente alvará eletrônico em favor do 

expert, observando-se, para tanto, a conta bancária indicada no Id. nº 

10221090. No mais, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca 

do laudo pericial no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017081-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA BELCHIOR (ADVOGADO(A))

SUPEROILBRAS DISTRIBUIDORA DE OLEOS LTDA (REQUERENTE)

BELEM TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017081-77.2016.8.11.0041 REQUERENTE: 

SUPEROILBRAS DISTRIBUIDORA DE OLEOS LTDA, BELEM TRANSPORTES 

E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO V Vistos. Trata-se de Ação de Tutela de Urgência 

em Caráter Cautelar, C.C Tutela de Evidência ajuizada por Superolibras 

Comércio de Óleos Ltda. em face de Cooperativa de Credito de Livre 

Admissão União e Negócios – Sicoob Integrado . A parte autora foi 

devidamente intimada para aditar a petição inicial, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, §2º do Código 

de Processo Civil (Id. nº 10066995). Todavia, consoante movimento Id. nº 

12232798, a parte autora deixou de atender a determinação judicial, tendo 

quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante exposto no 

relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na 

inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 303, §2º do Código 

de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem 

honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

9ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018388-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FERREIRA MAFIOLETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018388-95.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I REQUERIDO: CAMILA 

FERREIRA MAFIOLETTI IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono 

estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, para 

manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. 

Cuiabá - MT, 6 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026450-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 01/10/2018 a partir das 13:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 6 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022753-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (AUTOR(A))

LEONARDO ALVES CANUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FELICIO MARQUES (RÉU)

FERNANDO FELICIO MARQUES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022753-95.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A RÉU: FERNANDO FELICIO MARQUES, 

FERNANDO FELICIO MARQUES - ME IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 6 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026450-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1026450-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MARTINS REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 
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liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024585-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 01/10/2018 a partir das 13:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 6 de setembro de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024585-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024585-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014504-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS (ADVOGADO(A))

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIOMARA PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014504-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: SIOMARA 

PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME Vistos etc. Cite–se a parte executada 
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para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze), contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, 

art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

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

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012868-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

TARSIS RAFAEL DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012868-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TARSIS RAFAEL DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 09:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029237-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORKMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 

MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME (RÉU)

EQUIPO TECHMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

MEDICOS LTDA (RÉU)

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA MECANO CIENTIFICA S A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029237-63.2017.8.11.0041 AUTOR(A): HOSPITAL 

BENEFICENTE SANTA HELENA RÉU: WORKMED COMERCIO E 

ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 

ME, INDUSTRIA MECANO CIENTIFICA S A, EQUIPO TECHMED 

REPRESENTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 6 de setembro de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1015493-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

FLAVIO FERREIRA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015493-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FLAVIO FERREIRA REIS REQUERIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS 

DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de 

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL proposta por FLÁVIO FERREIRA REIS em 

desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL – PREVI E BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados. Os autores requerem que os Notificados sejam intimados via 

correio, para que tomem ciência dos fatos narrados na inicial, bem como 

para que cumpram obrigação que entendem ser direito seu. Presentes os 

requisitos legais e não existindo nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 728 do Código de Processo Civil, NOTIFIQUEM-SE os Notificados na 

forma requerida. Cumpridas as notificações, retornem os autos conclusos 

para extinção e consequente entrega à parte autora. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940979 Nr: 55121-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

INFORMÁTICA E TELECOMUNIÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F1 SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMATICA 

LTDA. -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F1 SERVIÇOS DE TELEFONIA E 

INFORMATICA LTDA. -ME, CNPJ: 13133381000129. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de duas duplicatas 

mercantis com aceite, no valor de R$ 5.118,14.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital da 

executada.Tendo em vista, que os processos não podem ficar paralisados 

por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade processual, por 

não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a publicação de 

editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como também por 

ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho Nacional De 
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Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do NCPC quanto ao 

edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador especial 

acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente 

defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para 

impugnação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738082 Nr: 34621-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.R. COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - ME, 

RUBENS MAURO DE SOUZA JÚNIOR, GILSON PAES DA SILVA, CLEONICE 

DE JESUS CAMPOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R.R. COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - 

ME, CNPJ: 10884343000110, atualmente em local incerto e não sabido 

RUBENS MAURO DE SOUZA JÚNIOR, Cpf: 69910499134, Rg: 1303085-0, 

Filiação: Creonice de Jesus Campos Souza e Rubens Mauro de Souza, 

data de nascimento: 17/10/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido GILSON 

PAES DA SILVA, Cpf: 74641166153, Rg: 1703162-1, Filiação: Margarida 

Maria da Silva e Egidio Paes da Silva, data de nascimento: 06/06/1985, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), comerciante e atualmente 

em local incerto e não sabido CLEONICE DE JESUS CAMPOS SOUZA, Rg: 

130.187, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Execução de Título extrajudicial 

proveniente de notas promissórias não pagas no valor de R$ 11.994,69 

(onze mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove 

centavos).

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital dos 

executados.Tendo em vista, que os processos não podem ficar 

paralisados por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade 

processual, por não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a 

publicação de editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como 

também por ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho 

Nacional De Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do 

NCPC quanto ao edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837498 Nr: 42296-77.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A, RICARDO DE ARNALDO 

SILVA VELLUTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS PARTICIPAÇÕES S/A, FERNANDA COSTA MARQUES 

SALDANHA ELIAS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, CLAITON DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/MT, PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA - OAB:7.074/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ: 

05051838000128, atualmente em local incerto e não sabido CARLOS 

ALBERTO ELIAS PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 11230614000186, 

atualmente em local incerto e não sabido CARLOS ALBERTO ELIAS 

JUNIOR, Cpf: 48355119134, Rg: 0.627.454-4, Filiação: Rosicler Stellato 

Elias e Carlos Alberto Elias, data de nascimento: 02/07/1970, brasileiro(a), 

natural de Umuarama-PR, casado(a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, 

Cpf: 53119835153, Rg: 0883940-9, Filiação: Elzio Saldanha e Maria 

Catarina Costa Marques Rondon, data de nascimento: 23/04/1974, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), empresária/dentista e 

atualmente em local incerto e não sabido CLAITON DA SILVA PEREIRA, 

Cpf: 34213244091, brasileiro(a), casado(a), empresário. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Cobrança no valor de R$ 

1.898.658,92.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 
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(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital dos 

requeridos.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 730211 Nr: 26248-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, INDEFIRO o pedido.Transcorrido o prazo para cumprimento 

espontâneo da sentença passo a análise do pedido de bloqueio formulado 

pelo exequente.Estabelece o artigo 835 do Novo Código de Processo Civil 

a ordem legal de nomeação:“Art. 835. A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem:I – dinheiro;(...)”.Consigno, também, 

que o próprio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:“PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE 

PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. 1 - Conforme a pacífica 

jurisprudência desta Corte, a determinação de penhora on line não ofende 

a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor 

onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - 

Agravo regimental desprovido”. (STJ – AgRg no Ag 935082 / RJ - Relator: 

Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107) - Data de Julgamento: 

19/02/2008)Posto isso, e por tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro nas contas da 

parte executada, sobre o valor total de R$ 17.635,35 – referente ao valor 

da atualização do débito apresentado à fl. 298.Tornando exitosa a 

penhora de valores, oficie-se ao departamento responsável pela Conta 

Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos 

autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do 

Provimento n.º 04/2007- CGJ, mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação da constrição acima deferida, através do Sistema 

BACENJUD.Procedida à penhora, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

no prazo legal. Caso as tentativas de localização de valores e bens da 

parte executada restem infrutíferas, INTIME-SE a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 330530 Nr: 2277-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO SAUDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:3528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 318721 Nr: 21364-78.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEAR EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADAO FREIOS E MOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 852719 Nr: 55496-54.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO VALDIR KRAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora , na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1091701 Nr: 6905-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MURRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 721587 Nr: 17093-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CONEGUNDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse. Desta forma impulsiono os autos intimando a parte 

exequente para se manifestar requerendo o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752481 Nr: 4335-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Z VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

JOSELITO CORRÊA, JOSELINA LOIZA DE CARVALHO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141.662/SP, 

RENATO NARDINI MAZETO - OAB:223.176/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA PELIZER - 

OAB:15929
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Vistos em correição.

Processo em ordem.

Proceda-se a juntada da(s) peça(s) endereçada(s) ao presente feito de 

forma célere.

Após o período correcional, caso necessário, venham-me os autos 

conclusos para apreciação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1057768 Nr: 49917-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte executada para apresentar o 

comprovante de pagamento correto, vez que o apresentado se refere a 

processo do 5º Juizado, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 782663 Nr: 36317-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR BERENICE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 730211 Nr: 26248-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Vincule-se o valor bloqueado via Bacenjud a este processo.

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, fls. 308, determino que seja expedido alvará 

de levantamento da importância bloqueada nos autos, conforme dados 

bancários declinados às fls. 311.

Satisfeita a quantia reclamada julgo extinto o processo, nos termos do 

inciso II do artigo 924 do CPC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Após, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 17691 Nr: 2686-25.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BONILHA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEOESTE CONSTR. CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3.515/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Impulsiono os autos, intimando a parte exequente a fim de que apresente 

o endereço do sócio CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES,com o intuito de que 

possa ser realizada intimação pessoal para manifestação acerca da 

penhora Bacenjud positiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 461751 Nr: 30587-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA, DINALVA 

ORIEDE DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO ALARCÓN - 

OAB:37.007, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS

Data da Carga:03/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 737291 Nr: 33769-10.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUZA, DINALVA ORIEDE 

DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA - 

OAB:OAB-DF 12.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785/DF, PAULO FERNANDO ALARCÓN - OAB:37.007

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS

Data da Carga:03/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 383465 Nr: 19217-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MORETTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS LTDA, WBR LOCADORA DE 

VEÍCULOS LTDA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA QUEIROZ DE 
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ALBUQUERQUE - OAB:14795, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: WILSON MOLINA PORTO

Data da Carga:03/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 156042 Nr: 9149-75.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MOACYR DA SILVA, LOIRDES BENEDITA 

DE MORAES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECÚLIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE MAIMONI - 

OAB:2.772-A/MT, ALBERTO BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:7234, ALBERTO MAIMONI - OAB:7234/MT, ANTONIO HELIO 

RODRIGUES DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626, CASSIA ADRIANA 

SILVA FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Clare Goulart de 

Carvalho - OAB:102024, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP, Ney José Campos - OAB:44243MG, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA

Data da Carga:03/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757403 Nr: 9581-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH APARECIDA LUZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES MAIA MIRANDA, JANE MARISE 

CERCI PALMIERI, JULIETA DA SILVA, AMARILDO JOSÉ LÚCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA

Data da Carga:04/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 857685 Nr: 59914-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSG - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

INFORMÁTICA LTDA - EPP, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIBIA MARIA ANGELINI DE 

ANDRADE PESSOA - OAB:18.053

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO

Data da Carga:05/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897841 Nr: 28179-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEFONSO DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DERENUSSON DE OLIVEIRA 

BORSONARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA

Data da Carga:05/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 12464-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BAESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado:CRISTIANY GUIRRA CORTE

Data da Carga:05/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 920473 Nr: 43713-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1083027 Nr: 2966-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 1026672 Nr: 35152-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO STOPPI TIDRE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042413 Nr: 42706-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIRIS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1095255 Nr: 8526-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA - OAB:16.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte requerente para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 450668 Nr: 23189-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VENTURA DE CAMPOS, BENEDITA ELVIRA 

MOREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382, DARLENE MARIA QUERIDO QUINTINO 

DA SILVA - OAB:4.800/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte requerente para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099038 Nr: 10221-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte requerente para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828699 Nr: 34547-09.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARCIA CORREA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os autos a parte requerente para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 376953 Nr: 12858-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO MÁRCIO DE ALMEIDA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 90 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1306847 Nr: 10056-59.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO IGNACIO MEDEIROS NETO, MEIRE ROSA 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11.813/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 810268 Nr: 16770-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDSF, ELISANGELA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO, MARCOS 

AURELIO SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre as correspondências devolvidas ,prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 130993 Nr: 17182-88.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES IMPERIAL S.A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISK PIZZA COMERCIO DE PIZZA LTDA, JOÃO 

AFONSO, EVILACIO FERNANDES DE CAMPOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANE CAROLINA NOVAES - 

OAB:8147, FABIANA HERNANDES MERIGUI - OAB:9139, LUDOVICO 

ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre as correspondências devolvidas ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 100457 Nr: 14517-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FURLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DA CUNHA, CÉLIA VIEIRA CERPA 

DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito, comprovando o pagamento nos autos no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 819369 Nr: 25642-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MINIKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, MUDAR SPE 

MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, GRUPO AGM 

PARTICIPAÇÕES LTDA., ALGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos itnimando a parte exequent e para requerer o que de 

dereito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 116732 Nr: 6600-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACHION POST COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:OAB/M 17.609, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - 

OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1306849 Nr: 10057-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDG, TDG, AMARÍLIO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA 

GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

LAÉRCIO GASPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 04/10.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015382-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR REGINATO (ADVOGADO(A))

SAMIA JASSIN ALI AKRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA SILENE PADILHA DA SILVA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013928-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

EDEZIO DO CARMO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016338-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

ELZA QUARESMA DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO CONCEICAO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEWTON EVANGELISTA LOANGO (REQUERIDO)

JOILCE EVANGELISTA LOANGO (REQUERIDO)

EDELZA LUCIA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 
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Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016338-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

ELZA QUARESMA DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO CONCEICAO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEWTON EVANGELISTA LOANGO (REQUERIDO)

JOILCE EVANGELISTA LOANGO (REQUERIDO)

EDELZA LUCIA DE MOURA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017940-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA DA SILVA ORMOND (AUTOR(A))

IGOR AZEVEDO MACIEL DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017940-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA DA SILVA ORMOND (AUTOR(A))

IGOR AZEVEDO MACIEL DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037416-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES (AUTOR(A))

WALNEY FERREIRA MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006476-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006682-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MOISES SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038699-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038003-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

SILVIA MARIA CORREIA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006397-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

LENIR MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001987-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO BARBOSA (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007056-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUEIDE FRANCO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006873-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NEIME RICHELE DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019135-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (AUTOR(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007227-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSLEY GOMES SOARES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007232-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

VALDECIR FONTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019135-45.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (AUTOR(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007565-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO MARCOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009465-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA STEFANY CORTEZ ARISTIDES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007104-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS JULIO DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008643-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003465-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON RODRIGUES DE MORAIS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007463-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

EDSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1022263-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANNUZY ALVES VIDAL MONTENEGRO (REQUERENTE)

LUDMYLA ALVES VIDAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Note-se, que a parte autora afirmou, em síntese na exordial, que os 

documentos inerentes à operação interna do “back office” estão de posse 

da Requerida, ao que necessário seria este Juízo compelir a aludida 

empresa a apresentar os documentos inerentes ao Requerente para fins 

de se dar efetividade aos termos da r. sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a parte 

autora afirmar que os documentos relativos à movimentação dos valores 

investidos encontrem-se em poder da requerida, é certo que a mesma 

deve comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a realização do 

aludido investimento, pois somente terá direito à reparação pleiteada caso 

demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por extratos 

bancários, por títulos de crédito ou demais documentos representantes de 

operações financeiras. Sabe-se que atualmente qualquer movimentação 

financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por 

exemplo são facilmente comprováveis através de extratos bancários. 

Nesse sentido, apesar da movimentação ser realizada em sistemas 

internos da requerida, é certo que os valores foram transferidos, em tese, 

de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal prova é possível de ser 

produzida pela própria parte, não podendo o ônus da mesma ser 

transferido a ré. Ante o exposto, revejo meu posicionamento e determino a 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, momento em que a parte 

autora deverá comprovar a efetivação, por prova documental, de 

pagamento(s) a requerida ou a terceiro a ela vinculada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Às providências. Cumpra-se Cuiabá, 05 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1022803-58.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

JOELY ANTONIO ALVES DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Note-se, que a parte autora afirmou, em síntese na exordial, que os 

documentos inerentes à operação interna do “back office” estão de posse 

da Requerida, ao que necessário seria este Juízo compelir a aludida 

empresa a apresentar os documentos inerentes ao Requerente para fins 

de se dar efetividade aos termos da r. sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Apesar de a parte 

autora afirmar que os documentos relativos à movimentação dos valores 

investidos encontrem-se em poder da requerida, é certo que a mesma 

deve comprovar ao menos o início da relação, ou seja, a realização do 

aludido investimento, pois somente terá direito à reparação pleiteada caso 

demonstre o efetivo decréscimo de seu patrimônio, seja por extratos 

bancários, por títulos de crédito ou demais documentos representantes de 

operações financeiras. Sabe-se que atualmente qualquer movimentação 

financeira através de simples transferência bancária, DOC ou TED, por 

exemplo são facilmente comprováveis através de extratos bancários. 

Nesse sentido, apesar da movimentação ser realizada em sistemas 

internos da requerida, é certo que os valores foram transferidos, em tese, 

de conta de titularidade do autor ao requerido. Tal prova é possível de ser 

produzida pela própria parte, não podendo o ônus da mesma ser 

transferido a ré. Ante o exposto, revejo meu posicionamento e determino a 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, momento em que a parte 

autora deverá comprovar a efetivação, por prova documental, de 

pagamento(s) a requerida ou a terceiro a ela vinculada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Às providências. Cumpra-se Cuiabá, 06 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008977-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO SOUZA PEREIRA DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008977-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRO SOUZA PEREIRA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada ID 14182390. No mais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033332-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADSON ALVES DE NOVAIS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033332-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLADSON ALVES DE NOVAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Verifica-se que a parte ré, devidamente citada 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, assim, decreto a sua 

revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Intime-se a parte autora para que 

se manifeste sobre o laudo pericial realizado na data da audiência de 

conciliação (ID 12952269), no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010894-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007696-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NICANOR LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010894-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 15/10/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 
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8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021913-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (ADVOGADO(A))

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1021913-56.2016 Visto. Intime-se a exequente para apresentar 

cálculo do débito atualizado no prazo de 5 (cinco) dias, vez que o 

apresentado no Id 13556699, vez constar débito relativos a partes que 

são estranhas aos autos. Após, volte-me os autos conclusos para analise 

do pedido de Id 13556692. Cumpra-se.. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017723-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA HONORATA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1017723-16.2017 Antes de analisar o pedido de justiça gratuita 

formulado pelo requerido, intime-o para comprovar a sua necessidade dos 

benefícios, nos termos da Lei 1.060/50, bem como nos art. 99, §2, NCPC, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo supracitado, volte-me o 

processo concluso para saneamento. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032474-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO IVAN CORREA OAB - 900.695.281-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE LATICINIOS LACBOM S/A (REQUERIDO)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021279-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

AGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que o pedido do réu está fundado em contrato de 

seguro, assim, com base no art. 125, inciso II, do NCPC, DETERMINO a 

citação da denunciada HDI Seguros S.A (Id. 10275439), para, querendo, 

contestar a ação. O denunciante deverá providenciar a citação da 

denunciada, nos prazos referidos no artigo 131 e parágrafo único do 

Novo Código de Processo Civil, sob pena de a ação prosseguir somente 

contra ele, denunciante (artigo 131, caput, NCPC). O processo ficará 

suspenso até que seja efetivada a citação. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1019096-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

MARIA FELISMINA DE MOURA DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA (RÉU)

ISABELA MARIA DA SILVA ORMOND (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 13894986, proceda-se a alteração para 

ação de cobrança. Intime-se a parte autora para informar o endereço da 

ré Isabela Maria, a fim de possibilitar a citação da mesma, no prazo de 

cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005367-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

JANE MARY JOSE BEICKER RIBEIRO (AUTOR(A))

CLEBER LUIZ BARBOSA (AUTOR(A))

EDGARD KATZWINKEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (RÉU)

REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERNANDES GALLUCI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025944-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAN BITTENCOURT NASCIMENTO (AUTOR(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Outros Interessados:
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SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. A ausência injustificada do autor e/ou seu representante na 

audiência de conciliação (Id. 10311147) caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça, razão pela qual aplico-lhe multa de 1% sobre o valor 

da causa, em favor do Estado (art. 334, § 8º, CPC). Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

quinze dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

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

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

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

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1031819-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

SANDA SAMPAIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a impugnação ofertada e deixo de conferir-lhe efeito 

suspensivo, uma vez que não restou manifestamente demonstrado que o 

prosseguimento da execução inevitavelmente poderá causar dano ao 

executado, conforme disposto no artigo 525, § 6º, do Novo Código de 

Processo Civil. Ademais, por ora, não será liberado qualquer levantamento 

de valores. Assim, intime-se o impugnado/exequente para se manifestar 

sobre ela no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005968-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

SERGIO SARTORI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CUIA SERVICOS AMBIENTAL PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Proceda-se as exclusões dos arquivos de Ids. 12500327 e 

12500315, vez que não se referem a este processo. Indefiro o pedido do 

exequente de aplicação da multa por suposto ato atentatório a dignidade 

da Justiça do devedor, já que ele não foi intimado especificamente para tal 

ato, também descabe a multa prevista no art. 523 do NCPC, eis que 

estamos diante de execução de título extrajudicial e não de cumprimento 

de sentença. Assim, intime-se a parte autora para corrigir o cálculo e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Quanto ao requerimento 

de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, 

este deverá ser realizado por meio de incidente. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005371-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E 

EPI S LTDA - EPP (AUTOR(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARTINS PARREIRA (ADVOGADO(A))

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1005371-26.2017 A requerente se manifesta através do Id 

11160844, informando que seu crédito está habilitado no plano de 

recuperação da ação de recuperação judicial, Código 1146110 que tramita 

na 1ª Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca 

de Cuiabá - MT, para evitar decisão surpresa, determino a sua intimação 

para informar sobre a possibilidade de extinção deste processo, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se e 

volte-me os autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023027-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PLAZA MONDRIAN (REQUERENTE)

MARCIO GARCIA MORISSO (ADVOGADO(A))

SABRINA SAFAR LARANJA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDAIR SANTOS OAB - 010.616.150-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR PEDRO VISINTIN (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013263-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALVES PEREIRA PAIVA (AUTOR(A))

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI (ADVOGADO(A))

LILIAN VORIA MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA ZINI (RÉU)

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (ADVOGADO(A))

MARTINA GOMES FREIRE (RÉU)

TALITA ROTILI SCHWANTES (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PEJ n.º 1013263-83.2017 Pelo documento Id 10170759, verifica-se que as 

autoras buscam além da rescisão contratual a execução da obrigação 

junto ao 2º Juizado Especial da Capital, se manifestando através do Id 

11642294 apenas para postular pela continuação deste processo, visto 

que o pedido é mais amplo que a execução do contrato. Assim percebe-se 

a incompatibilidade dos pedidos, vez que ou se pede a rescisão do 

contrato, ou o cumprimento do pacto com o pagamento das verbas 

trabalhistas, na finalidade de receber o valor da venda (art. 475, CC/02). 

Por isso, intimem-se as autoras para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

se irão optar pela rescisão do contrato, com a continuação desta ação, ou 

exigir-lhe o cumprimento, com o prosseguimento da ação do juizado, se 

optar pela rescisão deverão, ainda, comprovar a desistência da ação de 

execução. Decorrido o prazo supracitado, volte-me o processo concluso 

para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024817-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARISA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

T. V. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024817-15.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARISA VIEIRA DE SOUZA, TALES VICTOR DE SOUZA ARAUJO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Converto o 

julgamento em diligência e determino que a Central de Conciliação junte aos 

autos o laudo pericial correto em nome do autor Tales Victor de Souza 

Araujo, realizado quando da audiência de conciliação. Após, intimem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020510-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUIZA DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020510-18.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIA LUIZA DA COSTA LEITE REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Determino que a 

Central de Conciliação junte aos autos o laudo pericial realizado quando da 

audiência de conciliação. Após, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008540-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022092-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

ANGELINA COSTA NERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 16/10/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008386-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA ROSA CALDAS PENHA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022092-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

ANGELINA COSTA NERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 16/10/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016750-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011521-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO TIAGO MARTINS NOVAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024290-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

FABIO SEITI HORINOUCHI (REQUERENTE)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))
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GISELE APARECIDA DA SILVA HORINOUCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUIMAR ROBERTO MARTINS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034719-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CLAUDIO PEREIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008376-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

VALDEIR JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008559-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006982-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

ELISEU CAMARGO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

pedido de desistência da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007923-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO GOMES DA CUNHA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008667-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008291-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

UELTON FLORENTINO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026050-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE SOUZA GARCIA (RÉU)

ALICE SOUZA GARCIA (RÉU)

NOE JOAO BAPTISTA FERREIRA GARCIA (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de 

Posse, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Liquigás 

Distribuidora S.A em desfavor do Alice Souza Garia ME e Outros, 

aduzindo que em 2008 firmou Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso 

de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos com a ré, pelo qual 

foi cedido vasilhames de sua propriedade, estando hoje na posse da 

requerida 100 botijões de 13 kg cada, 17 botijões de 20 kg cada e 06 

botijões de 45 kg cada. Narra que a ré deixou de adquirir GLP da autora, 

paralisou as atividades e mesmo após notificada, não devolveu os 

vasilhames, assim, requer a concessão da tutela de urgência para que 

seja determinada a reintegração da autora na posse dos referidos. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se não ser possível o atendimento de tais 

pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que não se vislumbra a 

urgência do pedido, já que pela notificação, observa-se que o suposto 

descumprimento contratual pela ré está sendo realizado desde 2010, e a 

notificação é de 2015 (Id. 14726181). Nesse contexto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Designo o dia 

22/10/2018, às 12h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 
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ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009849-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DENILSON DA COSTA GALVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010194-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELORA DARA SILVA VEDOVATO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026849-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANA CASTILHO DE SOUZA SCHIMMELPFENNIG (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 22/10/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de agosto de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010405-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010081-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WILSON BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026849-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANA CASTILHO DE SOUZA SCHIMMELPFENNIG (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 22/10/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de agosto de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010135-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDO SERAFIM DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010183-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

A. X. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE PINTO DE MORAES NETO OAB - 655.372.031-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009814-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010561-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERI GUEDES (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006003-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. G. D. C. B. (AUTOR(A))

FILIPE GIMENES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010747-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

EDINA MARIA RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009806-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

EDSON SERGIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037169-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ISRAEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011506-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TATIANE FAGUNDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012004-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

P. V. D. S. (AUTOR(A))

JORDELINA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005341-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO NUNES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010821-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO LENO PINHEIRO ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027477-45.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NEVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPORALLE ESTETICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 22/10/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010876-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDINALDO RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009855-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

DAYANA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027477-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NEVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPORALLE ESTETICA LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 22/10/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000957-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

SERGIO CUNHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021692-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL LAURENTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006056-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VASCONCELOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008519-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EUDES SANTANA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027542-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIVALDO DE ARAUJO QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c 

Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Materiais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Marivaldo de Araújo Quiroz em 

desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A e MRV Prime Parque 

Chapada Diamantina Incorporações Ltda., afirmando que adquiriu uma 

unidade residencial no empreendimento denominado “Chapada 

Mantiqueira”, e que ao fazer a vistoria constatou várias irregularidades, e 

mesmo após suposto conserto pela ré, continuaram os problemas como 

desnível do piso, defeito na porta, etc. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a requerida a promover os reparos 

necessários no imóvel do autor, sob pena de multa. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se que o autor comprovou a aquisição do imóvel 

pelo documento de Id. 14879765, e que ele possivelmente apresenta 

diversos defeitos, conforme demonstrado pelas fotos colacionadas no 

laudo de Id. 14879902, resultando na probabilidade do direito. Por outro 

lado, observa-se que os defeitos não passam de mácula estética, assim, 

não havendo abalo na estrutura, resta afastado o perigo de dano para 

ensejar o adiantamento da tutela pretendida, podendo perfeitamente 

aguardar o contraditório e até mesmo prova pericial do juízo, já que a 

apresentada foi unilateralmente produzida. Nesse contexto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pelo autor. E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação às requeridas, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 22/10/2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001707-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO (ADVOGADO(A))

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JVB CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço 

para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027606-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 22/10/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 145 de 891



SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027606-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 22/10/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160935 Nr: 12239-91.2004.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO ZANATA, NEUZA CAETANO DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA REGIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EURICO 

MARQUES LUZ, para devolução dos autos nº 12239-91.2004.811.0041, 

Protocolo 160935, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405962 Nr: 37256-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - MULTITINTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAÇO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo decorrido o prazo de suspensão requerido, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1017218 Nr: 30671-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI BRITO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização 

Por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 

54891-40.2015.811.0041 (código 1068772) promovida por Roseli Brito de 

Lima em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A.Revogo a liminar deferida às fls. 43/46.Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% sobre o valor da causa atualizada nos termos do artigo 85, §

§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a 

requerente é beneficiária da justiça gratuita o pagamento ficará suspenso. 

Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de 

setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1047913 Nr: 45373-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEI JOAO SALDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Posto isso e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Inexigibilidade 

de Débito c/c Revisional de Cláusula Contaratual Com Pedido de Tutela 

Específica e Danos Morais promovida por Ronei João Saldes de Arruda em 

desfavor de CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço.Revogo a 

liminar deferida às fls. 64/66.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos moldes dos artigos 85, § 2º c/c § 6º, do 

Novo Código de Processo Civil, entretanto suspendo a exigibilidade em 

razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de setembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1056044 Nr: 49183-09.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALEXANDRE CIRILLO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, VINICIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:21391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e 

Pedido Liminar promovida por Eduardo Alexandre Cirillo de Carvalho em 

desfavor de CAB Cuiabá S/A, para confirmar a liminar deferida às fls. 

57/58 e determinar a revisão do consumo de água dos meses de 

novembro de 2013 a dezembro de 2014, pela média dos últimos três 

meses, devendo a requerida devolver em dobro o que autora pagou à 

titulo de consumo.Condeno a requerida a indenizar os danos morais 

experimentados pela autora que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso.Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do 

pedido, condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º c/c o parágrafo único 

do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 146 de 891



jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de setembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1068772 Nr: 54891-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI BRITO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR PRUDENTE CAMPOS 

SOUZA VERAS - OAB:16335 OAB/MT, EUNICE ELISA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:16543 MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização 

Por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 

54891-40.2015.811.0041 (código 1068772) promovida por Roseli Brito de 

Lima em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A.Revogo a liminar deferida às fls. 43/46.Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% sobre o valor da causa atualizada nos termos do artigo 85, §

§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a 

requerente é beneficiária da justiça gratuita o pagamento ficará suspenso. 

Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de 

setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1098143 Nr: 9762-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Revisional de 

Consumo de Energia Elétrica Com Pedido de Antecipação de Tutela 

promovida por Raimundo Nonato de Arruda em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A.Revogo a liminar deferida às fls. 

29/31 que determinou que a requerida se abstivesse de efetuar o corte do 

fornecimento de energia elétrica ou que restabelecesse o serviço, bem 

como deixasse de negativar o nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o 

valor da causa atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código 

de Processo Civil. Todavia, considerando que o requerente é beneficiário 

da justiça gratuita o pagamento ficará suspenso. Certificado o trânsito em 

jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de setembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1068351 Nr: 54672-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELAINE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI FERREIRA SILVA - ME - 3M SACOLÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANETE FATIMA DO 

AMARAL - OAB:OAB/MT 11.751, KAREN AMARAL MAKRAKIS - 

OAB:20.150

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074370 Nr: 57272-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR FRANCISCO BARACAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

MOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:1) 

Determinar que a ré proceda a devolução dos valores pagos devendo 

reter a título de multa contratual a quantia de 10% (dez por centos) do 

valor efetivamente pago, abatendo o valor dos encargos de inadimplência 

de 1% ao mês ou fração de mês e incidir multa de 2% (dois por cento) 

sobre o débito de 10.07.2014 até 23.10.2014, a quantia a ser devolvida 

deverá ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do 

desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.2)Declarar nula 

a cláusula 5.4 do contrato de compra e venda por colocar o consumidor 

em desvantagem.Considerando que a autora decaiu de parte mínima do 

pedido, condeno a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no 

que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

após arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 

de setembro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881046 Nr: 17436-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:MT/12.867, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT, MARIA LUIZA 

CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - OAB:14.560/MT, RAIMAR ABILIO 

BOTTEGA - OAB:3.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Visto.

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do NCPC) declaro-me suspeita 

para processar e julgar este feito, devendo o mesmo ser encaminhado ao 

meu substituto legal.

Determino a Senhora Gestora que proceda a colocação de tarja de 

identificação na forma do item 7.4.4 da CNGC.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 1068351 Nr: 54672-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELAINE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI FERREIRA SILVA - ME - 3M SACOLÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANETE FATIMA DO 

AMARAL - OAB:OAB/MT 11.751, KAREN AMARAL MAKRAKIS - 

OAB:20.150

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 20830 Nr: 10883-37.1999.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTOS DE SERVIÇOS MÁXIMO'S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

JULINIL GONÇALVES ARINE - OAB:1136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Código 20830

Visto.

Trata-se de AÇÃO ORDINARIA DE REVISAO DE CLAUSULAS 

CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDEBITO E PERDAS E 

DANOS, promovida por POSTOS DE SERVIÇOS MAXIMOS LTDA, em que 

as partes noticiaram às FLS. 866/869, dos autos, após a sentença, que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1119840 Nr: 18701-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENCIA DE SANTANA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Por Danos Morais 

Com Pedido Liminar promovida por Vicencia de Santana Silva em desfavor 

de CAB – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, para 

determinar a revisão do consumo de água referente do mês 03/2016, pela 

média dos seis meses anteriores, declarando inexigível o excesso.Em 

razão de verificar que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, 

condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) e a 

requerida 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º c/c artigo 86 do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita, o pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de setembro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1125332 Nr: 21060-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RAMOS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização 

Por Dano Moral c/c Tutela Antecipada promovida por Joaquim Ramos de 

Moura em desfavor de CAB – Concessionária de Serviço Público de Água 

e Esgoto.Revogo a liminar deferida às fls. 30/31.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 

85, § 2º e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela 

é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.Certificado 

o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de setembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021165 Nr: 32513-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADEMAR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Revisional de Débito c/c Tutela Antecipada ou Específica c/c Dano Moral 

promovida por José Ademar de Moraes em desfavor de CAB – 

Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, para confirmar a 

liminar deferida às fls. 34/36 e determinar a revisão do consumo de água 

dos meses de novembro de 2013, abril, setembro, novembro e dezembro 

de 2014 e janeiro de 2015, pela média do consumo dos três últimos meses 

anteriores a cada mês questionado, bem como o cancelamento do 

parcelamento dos débitos questionados nestes autos.Em razão de 

verificar que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, condeno o 

autor ao pagamento de 30% (trinta por cento) e a requerida 70% (setenta 

por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º c/c 

artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que o 

autor é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 

de setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022627-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1022627-16.2016 Visto. Analisando o processo, observa-se que o 

autor ingressou com outras Ações de Reclamação Cível, que tramitam na 

comarca de 4ª vara Cível e 8ª vara Cível da Capital após da propositura 

desta ação. Em pesquisa junto ao Sistema PJE verifica-se que as partes e 

o pedido são os mesmos (declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais), entretanto a causa de pedir são distintas, 

vez que os contratos possuem numerações diferentes, contudo mesmo 

não havendo conexão entre as partes, nos termos do art. 55,§ 3º do 

NCPC, devem-se as ações serem reunidas para evitar decisões 

conflitantes ou contraditórias. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÕES RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E 

DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO, 

POR PREJUDICIALIDADE, A IMPOR A REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA 

JULGAMENTO CONJUNTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 3º, DO CPC - 

RECURSO IMPROVIDO. Serão reunidos para julgamento conjunto os 

processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes 

ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão 

entre eles". (TJSP; Agravo de Instrumento 2126254-57.2018.8.26.0000; 

Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro: 07/08/2018) Segundo o art. 59 

do Novo Código de Processo Civil, o qual tem aplicação imediata, “O 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, e no 

caso vertente, através de consulta pelo Sistema PJE, verifica-se que a 

presente ação foi distribuída em primeiro lugar, ou seja, em 09.12.2016 às 

11h:07m, enquanto que a Ação de Reclamação Cível, n.º 

1022631-53.2016, que tramita na 4ª Quarta Vara Cível da Capital foi 

distribuída em 09.12.2016 às 11h:16m, e Ação de Reclamação Cível, n.º 

1022628-98.2016, que tramita na 8ª Quarta Vara Cível da Capital foi 

distribuída em 09.12.2016 às 11h:11m assim, este juízo é competente para 

apreciar e julgar as ações a fim de evitar decisões conflitantes. Desse 

modo, solicito os processos n.º 1022631-53.2016, que tramita na 4ª 

Quarta Vara Cível da Capital e n.º 1022628-98.2016, que tramita na 8ª 

Quarta Vara Cível da Capital, para serem associados a esta ação. Com a 

chegada dos autos associe ao presente, e volte-me conclusos para 

deliberações. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1026821-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIWMAR SERPA (ADVOGADO(A))

MARLI NONATO FERREIRA (REQUERENTE)

MAGNO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta por MARLI NONATO 

FERREIRA, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A. É necessário 

consignar o procedimento de liquidação de sentença não enseja nova 

discussão da lide já decidida, que deu origem à sentença ilíquida, mas 

somente integrar o título judicial, e nessa situação, Cândido Rangel 

Dinamarco escreve que: [...] sendo conhecido todos os elementos 

necessários para compor os cálculos aritméticos pertinentes, basta 

tomá-los em consideração e com base neles, fazer multiplicações e 

somas, ou também as subtrações ou divisões quando for o caso, 

chegando-se ao resultado devido. Isso é feito pelo próprio exequente na 

memória de cálculo que a acompanha sua demanda de execução. 

(Instituições de Direito Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. Malheiros). 

Assim, verifica-se que o documento colacionado no arquivo de Id. 

9660045, aponta a realização do pagamento mencionado na inicial pela 

autora, na quantia de R$ 2.878,50. Desta forma, face a natureza da 

relação estabelecida entre as partes, bem como ante a r. sentença 

proferida na Ação Civil Pública e do respectivo trânsito em julgado, declaro 

líquido o crédito em favor da autora, no valor de R$ 2.878,50, o qual 

deverá ser corrigido pelo índice INPC, e acrescido de juros de mora 

simples de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso. Retifique-se 

a classe processual no sistema. Após, intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar memorial do crédito, observando-se 

o exposto acima. Com a juntada do referido cálculo, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento), tudo sobre o valor do débito (art. 

523, § 1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027973-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1027973-11.2017.8.11.0041. Visto. Sendo as partes legítimas e 

estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a 

serem sanadas, dou o feito por saneado. O ônus da prova foi invertido na 

decisão Id 9776766. Defiro o pedido das partes para realização de prova 

pericial (Id. 11070694 e 11098184). Nomeio como perita deste juízo a 

empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável 

técnico, com endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, 

sala 408, bosque da saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 

3052-7636, independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se a perita 

nomeada para apresentação dos honorários periciais, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a 

proposta dos honorários nos autos, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC). É válido 

registrar que no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Desta forma, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, e de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela requerida, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

Com efeito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz 

Lopes do Canto, Julgado em 14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo 

concordância quanto aos honorários pericias, a parte requerida deverá 
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efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá a perita ser intimada 

para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo deverá ser 

entregue no prazo de trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a 

matéria discutida de direito e fatos provados por documentos, indefiro a 

prova oral pretendida. Após, cumprida as determinações acima, bem como 

apresentado os laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 

15(quinze) dias e após volte-me o processo concluso para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015564-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP (REQUERENTE)

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1015564-03.2017 Visto. Sendo as partes legítimas e estando 

devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem 

sanadas, dou o feito por saneado. O ônus da prova foi invertido na 

decisão Id 8007276. Defiro o pedido da parte requerida para realização de 

prova pericial (Id. 11517948). Nomeio como perito deste juízo a empresa 

Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para 

apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de 

especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 

cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão arcados pela 

requerida nos termos do art. 95, caput, NCPC, considerando que postulou 

pela realização da mesma. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta 

dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria discutida de 

direito e fatos provados por documentos, indefiro a prova oral pretendida. 

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado os 

laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e 

após volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017699-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CREUZA MORAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017699-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CREUZA MORAES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

autora, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 
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honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004295-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004295-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 
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assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035273-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUCEMIL PEREIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035273-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUCEMIL PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas 

partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036825-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ELIZANDRO HENNIG (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036825-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZANDRO HENNIG RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, na ocasião 

da contestação, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim 

Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, 

telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003066-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003066-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, cadastrado junto ao banco de dados de peritos do 

TJ/MT, no endereço Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, 

Jardim Cuiabá, CEP 78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; 

e-mail: marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 
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princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito para se 

manifestar quanto ao pedido da parte autora (ID 14776994) sobre a 

possibilidade de realização de perícia médica indireta, tendo em vista que o 

autor encontra-se recolhido em estabelecimento penal na Comarca de 

Rondonópolis - MT. Sendo possível a realização, intime-se o perito para 

fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a Gestora 

providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da referida 

designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral 

após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 

1°). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019210-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019210-21.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE ALVES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, 

na ocasião da contestação, e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, cadastrado junto ao banco de dados de peritos do 

TJ/MT, no endereço Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, 

Jardim Cuiabá, CEP 78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; 

e-mail: marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 
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Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004286-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004286-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte autora, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO 

DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 
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determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019596-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DAMASCENO PADILHA (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019596-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO DAMASCENO PADILHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte ré, na ocasião da contestação, e nomeio como perito 

o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 

4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 
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atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 06 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026050-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE SOUZA GARCIA (RÉU)

ALICE SOUZA GARCIA (RÉU)

NOE JOAO BAPTISTA FERREIRA GARCIA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de 

Posse, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Liquigás 

Distribuidora S.A em desfavor do Alice Souza Garia ME e Outros, 

aduzindo que em 2008 firmou Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso 

de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos com a ré, pelo qual 

foi cedido vasilhames de sua propriedade, estando hoje na posse da 

requerida 100 botijões de 13 kg cada, 17 botijões de 20 kg cada e 06 

botijões de 45 kg cada. Narra que a ré deixou de adquirir GLP da autora, 

paralisou as atividades e mesmo após notificada, não devolveu os 

vasilhames, assim, requer a concessão da tutela de urgência para que 

seja determinada a reintegração da autora na posse dos referidos. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se não ser possível o atendimento de tais 

pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que não se vislumbra a 

urgência do pedido, já que pela notificação, observa-se que o suposto 

descumprimento contratual pela ré está sendo realizado desde 2010, e a 

notificação é de 2015 (Id. 14726181). Nesse contexto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Designo o dia 

22/10/2018, às 12h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027542-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIVALDO DE ARAUJO QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c 

Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Materiais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Marivaldo de Araújo Quiroz em 

desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A e MRV Prime Parque 

Chapada Diamantina Incorporações Ltda., afirmando que adquiriu uma 

unidade residencial no empreendimento denominado “Chapada 

Mantiqueira”, e que ao fazer a vistoria constatou várias irregularidades, e 

mesmo após suposto conserto pela ré, continuaram os problemas como 

desnível do piso, defeito na porta, etc. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinada a requerida a promover os reparos 

necessários no imóvel do autor, sob pena de multa. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se que o autor comprovou a aquisição do imóvel 

pelo documento de Id. 14879765, e que ele possivelmente apresenta 

diversos defeitos, conforme demonstrado pelas fotos colacionadas no 

laudo de Id. 14879902, resultando na probabilidade do direito. Por outro 

lado, observa-se que os defeitos não passam de mácula estética, assim, 

não havendo abalo na estrutura, resta afastado o perigo de dano para 

ensejar o adiantamento da tutela pretendida, podendo perfeitamente 

aguardar o contraditório e até mesmo prova pericial do juízo, já que a 

apresentada foi unilateralmente produzida. Nesse contexto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pelo autor. E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 
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Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação às requeridas, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 22/10/2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004795-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1004795-33.2017.8.11.0041 Visto. Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A, qualificado nos autos, ajuizou Ação Regressiva de 

Ressarcimento de Danos em desfavor de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A (anteriormente Cemat), igualmente qualificada, 

alegando que firmou com Dirceu Zuffo, Ananias Martins de Lima, Juliana 

Carolina Baldin, Maysa Dourado Machado Rocha, Renan Caceres Luchese 

e Rosilei Aparecida C. Tenorio, contratos de seguro na modalidade 

compreensivo residencial (ramo n. 0114), representados pelas apólices n. 

33.14.014186209, 33.14.013880208, 33.14.014799773, 33.14.013762255, 

33.14.014085850 e 33.14.014759158, através dos quais se obrigou, 

mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os 

imóveis situados no Estado de Mato Grosso, estivessem expostos durante 

o período de vigência da apólice. Narra que em 13.8.2015, 10.9.2015, 

28.1.2016, 24.1.2016, 15.9.2015 e 15.2.2016, as unidades consumidoras 

sofreram uma oscilação de tensão, decorrente dos efeitos de uma 

alteração na rede de distribuição da requerida, que ensejou danos, 

havendo queima de componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos, 

tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de 

reparos e substituições, pelo que requer a condenação da parte ré ao 

pagamento de R$ 4.845,92 (quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais 

e noventa e dois centavos), além de custas processuais e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora 

entendeu serem necessários. Foi designada audiência de conciliação e 

determinada inversão do ônus da prova (Id. 6032229). A audiência de 

conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id. 6733293). A requerida, 

na contestação, afirma ser descabida a regra da responsabilidade 

objetiva, que é necessário averiguar as causas excludentes de 

responsabilidade civil e, não havendo nexo causal, não se pode compelir a 

requerida a suportar o pagamento da indenização de sinistros, sem 

nenhuma comprovação da sua efetiva responsabilidade. Que inexiste 

nexo causal em razão da inocorrência de oscilação nos dias mencionados 

na inicial, inclusive não existindo qualquer reclamação a respeito e por não 

existir registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a 

unidade consumidora, sendo descabido, portanto, o dever de indenização, 

pugnando pela improcedência dos pedidos. A impugnação à contestação 

veio aos autos (Id. 8795870). As partes foram intimadas a especificarem 

as provas a produzir (Id. 9459534), tendo a autora manifestado (Id. 

9526055), decorrendo o prazo para manifestação da requerida, conforme 

certificado (Id. 10343158). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de 

menor complexidade, pelo que passo a julgá-lo. Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A promove Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

(Cemat) e, em razão de verificar que as partes não pugnaram pela 

produção de outras provas e, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A parte 

autora pretende ser ressarcida do valor que desembolsou para pagar aos 

seguros referentes aos contratos instrumentalizados pelas apólices n. 

33.14.014186209, 33.14.013880208, 33.14.014799773, 33.14.013762255, 

33.14.014085850 e 33.14.014759158, firmados com Dirceu Zuffo, Ananias 

Martins de Lima, Juliana Carolina Baldin, Maysa Dourado Machado Rocha, 

Renan Caceres Luchese e Rosilei Aparecida C. Tenorio, na modalidade 

compreensivo residencial. Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o 

segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a 

seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz 

respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 

349 do CC). Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo 

Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra 

o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no 

contrato de seguro”. Assim, é lícito à seguradora, na condição de 

sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, 

para ser ressarcida da quantia despendida. De acordo com a norma do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. Além disso, nos termos do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco 

administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos 
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danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no 

serviço da concessão pública. Também é da concessionária a 

responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, 

incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995) E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da 

Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece: Art. 210. A distribuidora 

responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos 

causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, 

nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se 

do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo 

causal, nos termos do art. 205; II – o consumidor providenciar, por sua 

conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término 

do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia 

autorização da distribuidora; III – comprovar que o dano foi ocasionado 

pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da 

unidade consumidora; IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do 

consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207; IV – o prazo ficar 

suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a 

pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; 

(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) V – comprovar a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, 

que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade 

consumidora à revelia; ou VI – comprovar que o dano reclamado foi 

ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de 

calamidade pública decretada por órgão competente, desde que 

comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta 

da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o 

ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 

03.07.2012). Extrai-se do laudo técnico (Id. 4903393) que em decorrência 

da oscilação de energia, no dia 9.9.2015, houve avaria no motor e na 

central de comando referente ao automatizador Basculante Vertical Garen 

do Sr. Ananias Martins de Lima. Também, de acordo com o laudo (Id. 

4903381) os aparelhos do Sr. Dirceu Zuffo sofreram danos causados por 

descarga elétrica, danificando o circuito fonte e demais circuitos. O 

mesmo aconteceu com o aparelho televisor marca Philips, modelo 

20PT326A/78 série HC149342, de propriedade de Maysa Dourado 

Machado Rocha, que teve dano elétrico provocado, possivelmente, por 

oscilação na corrente elétrica nos componentes, consoante parecer 

técnico (Id.4903411). Observa-se do laudo (Id. 4903407) que a oscilação 

ou a queda de energia danificou a placa de potência e compressor da 

geladeira frost free, marca Consul, do Sr. Renan Cáceres Luchese, o que 

também aconteceu com três câmeras e uma contactora do portão 

eletrônico da Sra. Rosilei Aparecida Catiste Tenório, que ficaram 

danificados sem possibilidade de conserto, em razão de uma forte tensão 

na sua alimentação, consoante se extrai do laudo técnico (Id.4903414). E 

ainda, conforme consta do recibo de 28.1.2016 (Id. 4903400), verifica-se 

que a Sra. Juliana Carolina Baldin gastou R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais) com mão-de-obra para troca de bomba submersa, em razão de 

queima por queda de energia. Verifica-se que os laudos técnicos e demais 

documentos carreados com a inicial demonstram que os segurados 

tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida 

pela requerida. Competia à concessionária de energia elétrica adotar as 

medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga 

elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza 

força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela 

concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor. Não 

obstante a alegação da ré que inexiste comprovação das supostas 

oscilações mencionadas na inicial, cabia a ela a comprovação da exclusão 

de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, resta demonstrado o nexo 

de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos 

causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação 

de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. A seguradora 

se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos 

decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a 

responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas. A 

propósito: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – 

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS 

EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO 

PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA 

POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA 

O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. Comprovado que os danos nos bens 

dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, 

independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão 

da seguradora em obter da concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica a indenização devida (Proc. 

10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31ª Câmara de 

Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo 

Ayrosa). APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS 

ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Trata-se 

de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência 

exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em 

contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art. 

37, § 6º da Constituição Federal, a concessionária de serviço público 

responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte 

autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos 

técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que 

guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica 

de origem atmosférica (...)APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015).” A parte 

autora demonstra que pagou ao segurado Dirceu Zuffo R$ 683,92 

(Id.4903485); Ananias Martins de Lima R$ 720,00 (Id. 4903466); Juliana 

Carolina Baldin R$ 900,00 (Id. 4903460); Maysa Dourado Machado Rocha 

R$ 1.159,74 (Id. 4903448); Renan Cáceres Luchese R$ 730,00 (Id. 

4903435) e Rosilei Aparecida C. Tenorio R$ 652,27 (Id. 4903426), 

totalizando R$ 4.845,92 (quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e 

noventa e dois centavos) e, considerando que não houve impugnação 

específica quanto ao valor pago aos segurados, este se tornou 

incontroverso. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

Regressiva de Ressarcimento de Danos promovida por Itaú Seguros de 

Auto e Residência S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribudiora de Energia S/A (Cemat), condenando esta ao pagamento em 

favor da parte autora da quantia de R$ 4.845,92 (quatro mil, oitocentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), que deverá ser 

corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, da data do efetivo 

desembolso. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento), sobre 

o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 2º do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 6 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015456-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENES CLEINE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1015456-08.2016.8.11.0041 Visto. Wenes Cleine dos Santos 

Oliveira, qualificado nos autos, ajuizou Ação Indenizatória Por Danos 

Morais c/c Pedido Liminar em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, igualmente qualificada, alegando que em maio 

de 2016 foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 837,99 

(oitocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), diversa da 

sua média de consumo, e depois com um parcelamento unilateral do valor 

de R$ 688,48 (seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) 

e apesar de inúmeras tentativas de soluções administrativas, os serviços 

foram interrompidos em 31.8.2016, pelo que requer, liminarmente, o 

restabelecimento do fornecimento de energia na sua residência, sob pena 
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de multa. No mérito, requer seja declarada a inexistência de débito com a 

revisão das faturas majoradas e a regularização da cobrança das faturas 

de maio, junho, julho e agosto de 2016 e as próximas faturas, condenando 

a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 35.200,00 

(trinta e cinco mil e duzentos reais). Com a inicial vieram os documentos 

que a parte autora entendeu serem necessárias. Foi determinado o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência da 

autora e que a requerida se abstivesse de suspender os serviços acerca 

dos débitos discutidos, sob pena de multa. Também foi determinada a 

inversão do ônus da prova e concedidos os benefícios da justiça gratuita, 

designando-se audiência de conciliação (Id. 2444821). A requerida, na 

contestação, assevera que a fatura de energia elétrica impugnada é 

exigível e que foi constatada irregularidade no sistema de medição de 

energia, sendo a requerente notificada de todos os atos praticados para 

constatar a irregularidade. Que foi procedida vistoria no equipamento de 

medição do imóvel, sendo confirmado que o medidor de energia elétrica 

não registrava o real consumo da unidade, gerando benefício da 

requerente. Aduz que a fatura de recuperação de consumo havia sido 

parcelada em seis vezes, como verificado na fatura de ref. 05/2016, 

sendo legal a suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o 

inadimplemento do usuário, inexistindo, portanto, dano moral, requerendo a 

improcedência dos pedidos e, em pedido alternativo seja a indenização 

fixada com moderação e proporcionalidade (Id. 4296483). A impugnação à 

contestação veio aos autos (Id. 9353331). As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir (Id.10000853), tendo as partes 

pugnado pelo julgamento antecipado da lide (Id. 10103482 e 10127945). É 

o relatório. Decido. Trata-se de Ação Indenizatória Por Danos Morais c/c 

Pedido Liminar promovida por Wenes Cleine dos Santos Oliveira em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e, por se 

tratar de processo com menor complexidade passo a julgá-lo. O feito 

comporta o julgamento nos estado em que se encontra, considerando que 

as partes ao serem intimadas a especificarem as provas a produzir, 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Cumpre registrar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em 

concreto, dada a configuração da requerida como fornecedora de 

serviços e a parte autora como destinatária final desses serviços (Teoria 

Finalista), conceitos sobre consumidor e fornecedor, dados pelo próprio 

CDC: “Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1°. Produto é qualquer bem, 

móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista.”. “Art. 2°. Consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final.” Não bastasse a evidência dos critérios objetivos 

dispostos em Lei para se reconhecer a relação de consumo protegida pelo 

CDC, também se assenta a vulnerabilidade da parte autora frente à ré na 

relação ora retratada, mensurável através do próprio caso em concreto, 

que permite concluir tratar-se de um estado do sujeito mais fraco. Com 

efeito, na doutrina de Cláudia Lima Marques: “após 14 anos de 

discussões, em 2004, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive 

um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de 

vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor 

conhecidas pelo CDC” (MARQUES, Cláudia Lima et al. Manual de direito do 

consumidor, p. 86). “o consumidor é vulnerável na medida em que não só 

não tem acesso ao sistema produtivo como não tem condições de 

conhecer seu funcionamento (não tem informações técnicas), nem de ter 

informações sobre o resultado, que são os produtos e serviços 

oferecidos” (Idem. pág. 610). Assim, presentes os critérios objetivos para 

configuração da relação de consumo – conforme Teoria Finalista – e 

também a reconhecida vulnerabilidade da parte autora frente a ré – nos 

termos da Teoria do Finalismo Aprofundado –, mostra-se de imperiosa 

necessidade a aplicação de suas normas, por revestirem-se de natureza 

de ordem pública e interesse social (vide art. 1º, CDC). Com isso, faz com 

que imprima validade e eficácia ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, 

CF/88), já que, sendo o consumidor reconhecidamente a parte vulnerável 

nas relações de consumo (art. 4º, I, CDC), isso vai acarretar a 

necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os 

sujeitos dessas relações (consumidor e fornecedor), tratando os 

desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. A discussão 

trazida para os autos refere-se à cobrança das faturas dos meses de 

maio, junho, julho e agosto de 2016, que a requerente afirma serem 

abusivas, sendo que em maio/16 a cobrança pelo consumo de energia 

elétrica foi de R$ 837,99 (oitocentos e trinta e sete reais e noventa e nove 

centavos). no mês de junho/16 de R$ 360,54 (trezentos e sessenta reais 

e cinquenta e quatro centavos), no mês de julho/16 de R$ 162,38 (cento e 

sessenta e dois reais e trinta e oito centavos) e, em agosto16 de R$ 

168,62 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). 

Verifica-se da fatura com vencimento em 20.5.2016 (Id. 2001577) que 

apesar do consumo efetivo de R$ 329,97 (trezentos e vinte e nove reais e 

noventa e sete centavos), foi cobrado também o valor de R$ 688,48 

(seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), a título de 

“faturamento”, que de acordo com a requerida, trata-se de valor a título de 

recuperação de consumo, que inclusive foi parcelado. De acordo com o 

histórico de contas (Id. 2001674), também houve nos meses que 

seguiram, ou seja, junho, julho e agosto de 2016, um aumento significativo 

nas contas de energia elétrica, o que realmente destoa dos meses 

anteriores. Note-se que a requerida afirma que a perícia realizada 

possibilitou que fosse concluído que efetivamente houve irregularidades 

no medidor, posto que este não registrava o real consumo da unidade, 

gerando benefício à requerente, o que segundo ele justiça a recuperação 

de consumo. Não há dúvida de que incidem sobre o caso as normas de 

proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, VIII, 

do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de 

hipossuficiência, cabendo à concessionária de serviços públicos a 

comprovação da irregularidade indicada e do registro do efetivo consumo 

por parte da autora, ou seja, do proveito da usuária em prejuízo da 

concessionária, a justificar a recuperação do consumo. É inegável que a 

concessionária de serviço público tenha o direito de realizar a inspeção 

dos medidores de consumo de energia elétrica e, constatada a violação do 

medidor, emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme 

previsto pela ANEEL. Não obstante o alegado a requerida não trouxe para 

os autos qualquer prova que pudesse demonstrar a suposta 

irregularidade no medidor de energia elétrica, pois tendo a parte autora 

negado a prática de irregularidade em seu relógio medidor, torna-se 

necessária a existência de prova cabal da fraude praticada pelo usuário 

para responsabilizá-lo pelas diferenças apuradas. No caso dos autos, a 

requerida deve provar a efetiva irregularidade no equipamento de medição 

de energia elétrica do imóvel e que a cobrança realizada é legítima, mesmo 

porque entendo que para a constatação de fraude é necessária perícia, 

como a do INMETRO, aptos a comprovar a avaria do leitor, o que não foi 

feito no caso dos autos. Desse modo, cabia a requerida o ônus da prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu 

direito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual 

não se desincumbiu, mesmo porque ao ser intimada a especificar as 

provas a produzir pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Com relação 

ao pedido de danos morais, além de haver alegação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, pressupondo que a energia consumida não foi 

registrada na sua totalidade, também se verifica a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica, o que é suficiente para configurar o dano 

moral a ser indenizado. Com relação ao arbitramento dos danos morais, 

devem ser levados em consideração as circunstâncias do caso concreto, 

as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Quanto ao 

pedido de que a revisão do consumo de energia e a declaração de 

inexigibilidade se estenda às próximas faturas a serem emitidas, 

considerando que não há provas nos autos de que as cobranças foram 

abusivas, não há como prosperar o pleiteado. Posto isso, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Indenizatória Por Danos 

Morais c/c Pedido Liminar promovida por Wenes Cleine dos Santos Oliveira 

em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, para 

confirmar a antecipação de tutela deferida e declarar inexigível o débito 

lançada sobre a Unidade Consumidora da autora, à titulo de recuperação 

de consumo, discutido nos autos, bem como determinar a revisão do 

consumo de energia dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2016, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 160 de 891



pela média dos doze meses anteriores, declarando inexigível o excesso. 

Condeno a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte 

autora que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo 

INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão de ter a parte autora 

decaído de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, c/c 

parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017109-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1017109-45.2016.8.11.0041 Visto. Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, qualificada nos autos, ajuizou Ação Regressiva de 

Indenização em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, igualmente qualificada, alegando que firmou com Comercial de 

Alimentos Globo Ltda, contrato de seguro, apólice n. 0118.17.10.437-2, em 

que foi previsto cobertura para incêndio, explosão e fumaça, danos 

elétricos, entre outros, comprometendo-se a indenizar/ressarcir à 

contratante, caso algum dos riscos informados viesse a ocorrer, durante 

o período de vigência. Narra que no dia 29.1.2016, em decorrência de 

temporais que atingiram a região onde esta localizada a empresa 

segurada, ocorreram oscilações de energia, causando danos ao 

equipamento de PABX de propriedade da segurada e, após vistoria, 

verificou-se que os equipamentos sinistrados ficaram danificados, em 

razão de surto ou desestabilização elétrica, pelo que requer a 

condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.433,00 (oito mil, 

quatrocentos e trinta e três reais), além de custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte 

autora entendeu serem necessários. Foi determinada a inversão do ônus 

da prova e designada audiência de conciliação (Id. 3207741). A requerida 

aduz, em contestação, a existência de regularidade no fornecimento de 

energia elétrica e que na data informada não constou nenhuma ocorrência 

de intervenção na rede e no sistema operacional e, mesmo que se 

cogitasse a hipótese de ocorrido a alegada descarga elétrica, esta 

certamente é decorrente de caso fortuito ou força maior e por isso não 

pode ser responsabilizada. Observa que o subscritor do laudo técnico não 

demonstra qualquer registro que o habilite a emitir parecer técnico e que a 

parte autora não trouxe para os autos comprovação da regularidade das 

instalações elétricas de seu segurado, pugnando pela improcedência dos 

pedidos, condenando a requerente aos ônus da sucumbência. A 

audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id. 4892031). A 

impugnação à contestação veio aos autos (Id. 4980600), ocasião que a 

parte autora alega que a contestação foi apresentada fora do prazo, 

ratificando o pedido na exordial. As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir (Id. 9632525), decorrendo o prazo 

para manifestação, conforme certificado (Id. 11171551). É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo de menor complexidade, pelo que passo a 

julgá-lo. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais promove Ação 

Regressiva de Indenização em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A e, em razão das partes não terem interesse 

na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, 

considerando que a contestação apresentada (Id. 4459679) não pertence 

a este processo, exclua-se o arquivo, com as anotações necessárias. 

Quanto à alegação de intempestividade da contestação, observa-se que a 

defesa da requerida foi protocolizada em 13.12.2016, antes da realização 

da audiência de conciliação (Id. 4459679), sendo, portanto, tempestiva, 

considerando que o prazo tem início a partir da audiência (art. 335, CPC), 

pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, a parte autora pretende ser 

ressarcida de R$ 8.433,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais) que 

desembolsou para pagar o seguro, referente ao contrato 

instrumentalizado pela apólice n. 0118.17.10.437-2, firmado com Comercial 

de Alimentos Globo Ltda. Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o 

segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a 

seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz 

respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 

349 do CC). Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo 

Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra 

o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no 

contrato de seguro”. Assim, é lícito à seguradora, na condição de 

sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, 

para ser ressarcida da quantia despendida. De acordo com a norma do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. Além disso, nos termos do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco 

administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos 

danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no 

serviço da concessão pública. Também é da concessionária a 

responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, 

incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995) E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da 

Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece: Art. 210. A distribuidora 

responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos 

causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, 

nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se 

do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo 

causal, nos termos do art. 205; II – o consumidor providenciar, por sua 

conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término 

do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia 

autorização da distribuidora; III – comprovar que o dano foi ocasionado 

pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da 

unidade consumidora; IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do 

consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207; IV – o prazo ficar 

suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a 

pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; 

(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) V – comprovar a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, 

que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade 

consumidora à revelia; ou VI – comprovar que o dano reclamado foi 

ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de 

calamidade pública decretada por órgão competente, desde que 

comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta 

da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o 

ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 

03.07.2012). Extrai-se do comunicado de sinistro (Id. 3066628), planilha de 

apuração de prejuízo e relatório fotográfico (Id. 3066631), laudo de sinistro 

de ramos elementares (Id. 3066634), laudo de vistoria (Id. 3066638) de 

laudo técnico (Id. 3066643), que, em razão de surto e ou desestabilização 

elétrica, houve a queima total do PABX, equipamento responsável pela 

comunicação interna e externa da empresa, sendo necessária a sua 

substituição, já que inviabilizado o conserto. Competia à concessionária de 

energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias 

para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja 

ocorrência não caracteriza caso fortuito ou força maior. Trata-se de risco 

da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser 

transferido ao consumidor. Não obstante a alegação da ré de que na data 

mencionada não houve nenhuma anormalidade na região do imóvel do 

segurado registrada no sistema da demandada ou de qualquer 
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irregularidade na rede, cabia a ela comprovar a exclusão de sua 

responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil 

e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não 

se desincumbiu. E ainda, apesar da requerida afirmar que o subscritor do 

laudo técnico não demonstra qualquer registro que o habilite a emitir 

parecer técnico e que a parte autora não trouxe para os autos 

comprovação da regularidade das instalações elétricas de seu segurado, 

as provas trazidas com a inicial são todas no sentido de que houve queda 

de energia elétrica e que isso fez com que queimasse a central telefônica 

da empresa segurada, o que poderia ser contrariado pela requerida, o que 

não fez. Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a 

prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos 

equipamentos do segurado, em decorrência da oscilação de energia 

elétrica, configurado está o dever de indenizar. A seguradora se 

sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos 

decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a 

responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas. A 

propósito: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – 

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS 

EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO 

PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA 

POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA 

O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. Comprovado que os danos nos bens 

dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, 

independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão 

da seguradora em obter da concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica a indenização devida (Proc. 

10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31ª Câmara de 

Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo 

Ayrosa). APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS 

ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Trata-se 

de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência 

exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em 

contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art. 

37, § 6º da Constituição Federal, a concessionária de serviço público 

responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte 

autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos 

técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que 

guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica 

de origem atmosférica (...)APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015).” A parte 

autora demonstra que pagou ao segurado a quantia de R$ R$ 8.433,00 

(oito mil, quatrocentos e trinta e três reais), pelos danos sofridos (Id. 

3066648) e, considerando que não houve impugnação específica quanto 

ao valor pago ao segurado, este se torna incontroverso. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Regressiva de Indenização 

promovida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor 

de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, condenando esta 

ao pagamento de R$ 8.433,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais), 

que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, da 

data do efetivo desembolso. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% 

(dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 

2º do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010068-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1010068-90.2017.8.111.0041 Visto. José Ferreira Nascimento 

Neto, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Danos Morais c/c Danos Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela 

de Urgência em desfavor de CAB Cuiabá S/A Sucessora Por Incorporação 

da Companhia de Saneamento da Capital, igualmente qualificada, alegando 

que a partir de abril de 2016 foi surpreendido com cobrança de água com 

valor absurdo e não compatível com o consumo de sua residência e 

apesar de várias reclamações nenhuma providência foi adotada pela 

requerida, pelo que requer, liminarmente, seja determinado a religação de 

água e suspensa a cobrança da fatura com vencimento em 13.2.2017, no 

valor de R$ 303,15 (trezentos e três reais e quinze reais) e as seguintes 

se a abusividade e discrepância permanecerem, determinando seja 

cobrado o valor médio anteriormente pago e consumido. No mérito, requer 

a manutenção da liminar concedida e declarada a inexistência do valor de 

R$ 303,15 (trezentos e três reais e quinze reais), com revisão das 

faturas, readequando ao período posterior a 03/2016, para a média 

alcançada nos últimos doze meses antecedentes ao aumento, 

condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Com a inicial vieram os documentos que a parte 

autora entendeu serem necessários. Foi deferida, parcialmente, a 

antecipação da tutela para determinar que a requerida suspendesse a 

cobrança do débito discutido na demanda e que restabelecesse o 

fornecimento de água na residência do autor, sob pena de multa, 

autorizando o depósito da quantia que entende ser devida e ainda, 

determinada a inversão do ônus da prova, designando-se audiência de 

conciliação. A audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera 

(Id. 6817840). A requerida, na contestação alega, preliminarmente, coisa 

julgada material. No mérito, aduz que as cobranças decorrem do volume 

de água efetivamente consumido e por mera liberalidade, mediante acordo 

no processo que tramitou no Juizado Especial Cível, procedeu à 

retificação das faturas referentes aos meses 06, 07, 08, 09 e 11 de 2016 

para 25m3, cada, oportunizando ao autor o parcelamento dos débitos, o 

que segundo ela, não significa que os volumes atualmente registrados 

devam seguir uma média imutável. Alega que a parte autora omite que o 

imóvel estava passando por reformas, omitindo ainda a existência de 

piscina, o que certamente contribui para o aumento no volume de água 

consumido e faturado, considerando que a fatura é emitida de acordo com 

o registro no hidrômetro. Que após realizada vistoria no hidrômetro, foi 

constatado inexistência de defeitos no aparelho medidor, inexistindo 

qualquer ilegalidade ou irregularidade e que não é obrigada a emitir faturas 

com base em média de consumo, pugnando pela improcedência dos 

pedidos e a condenação do autor ao pagamento das despesas e 

honorários advocatícios. A impugnação à contestação veio aos autos (Id. 

9425415). As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 10018298), tendo a parte autora manifestado pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 10044663), decorrendo o prazo para 

manifestação da parte ré, conforme certificado (Id. 10448270). É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais c/c Danos Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela de 

Urgência promovida por José Ferreira Nascimento Neto em desfavor de 

CAB Cuiabá S/A Sucessora Por Incorporação da Companhia de 

Saneamento da Capital e, por se tratar de processo de menor 

complexidade, passo a julgá-lo. A parte autora alega que foi surpreendida 

com cobranças abusivas no fornecimento de água e por isso requer seja 

declarada a inexistência do valor de R$ 303,15 (trezentos e três reais e 

quinze reais), com revisão das faturas, readequando ao período posterior 

a 03/2016, para a média alcançada nos últimos doze meses antecedentes, 

com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais. A 

requerida alega, preliminarmente, coisa julgada, afirmando que ação 

idêntica tramitou no 5º Juizado Especial Cível, processo n. 

8070462-98.2016.811.0001, onde foi homologado acordo e, por mera 

liberalidade,, procedeu a readequação das faturas referentes aos meses 

06, 07, 08, 09 e 11 de 2016, para média de 25 m3. Não obstante o alegado 

observa-se que fatura questionada nestes autos possui vencimento em 

13.2.2017, no valor de R$ 303,15 (trezentos e três reais e quinze reais), 

não sendo possível falar em coisa julgada, já que a ação analisada não é 

idêntica à que tramitou no Juizado, considerando que naqueles autos a 

readequação pactuada referiu-se às faturas de junho, julho, agosto, 

setembro e novembro de 2016, pelo que rejeito o arguido. No mérito, é 

importante registrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor 
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(CDC) ao caso em concreto, dada a configuração da requerida como 

fornecedora de serviços e a parte autora como destinatária final desses 

serviços (Teoria Finalista). Eis os conceitos sobre consumidor e 

fornecedor, dados pelo próprio CDC: “Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 

1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° 

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”. 

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.” Não bastasse a evidência dos 

critérios objetivos dispostos em Lei para se reconhecer a relação de 

consumo protegida pelo CDC, também se assenta a vulnerabilidade da 

parte autora frente à ré na relação ora retratada, mensurável através do 

próprio caso em concreto, que permite concluir tratar-se de um estado do 

sujeito mais fraco. Com isso, faz com que imprima validade e eficácia ao 

princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF/88), já que, sendo o consumidor 

reconhecidamente a parte vulnerável nas relações de consumo (art. 4º, I, 

CDC), isso vai acarretar a necessidade de correção jurídica para minimizar 

a disparidade entre os sujeitos dessas relações (consumidor e 

fornecedor), tratando os desiguais desigualmente na medida de suas 

desigualdades. A discussão trazida neste processo decorre da cobrança 

da fatura de consumo de água no valor de R$ 303,15 (trezentos e três 

reais e quinze reais), referente ao mês 02/2017 e as seguintes, que a 

parte autora considera abusiva e que segundo ela está destoante do 

consumo real. Incidindo sobre o caso as normas de proteção ao 

consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, VIII, do CDC, que 

dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência, 

cabe à concessionária de serviços públicos a comprovação do efetivo 

consumo pela autora, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da 

concessionária, a justificar o alegado. É inegável que não compete à 

concessionária de serviço público investigar e provar o consumo 

extraordinário do cliente, mas produzir prova de ausência de erro de 

leitura e que o hidrômetro não apresenta nenhum vício ou ainda, que o 

problema o que deveria ser feito por meio de perícia e não foi realizada. 

Ressalte-se que o autor trouxe para os autos laudo técnico hidráulico, 

realizado no dia 12.9.2016, demonstrando que foi feita uma revisão em 

toda a rede hidráulica, do relógio para o reservatório de água e para todas 

as torneiras, chuveiros, descargas hidráulicas, descargas acopladas em 

vasos sanitários, não sendo detectado nenhum vazamento. Cabia à 

requerida o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de seu direito, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, não logrando êxito 

na prova, mesmo porque históricos de consumo e leitura, telas sistêmicas 

e fotografias não são provas suficientes para atestar a existência ou não 

de irregularidade no medidor ou efetivo consumo. Em razão de verificar 

que a fatura com vencimento em 13.2.2017 (R$ 303,15) é discrepante dos 

dois meses anteriores (R$ 133,40 e 216,37) e não tendo a concessionária 

comprovado a regularidade da cobrança reclamada, mediante 

apresentação de laudo técnico hábil a demonstrar a ausência de 

irregularidade no hidrômetro, não resta outra alternativa a não ser a 

emissão de nova conta, com base nas médias históricas de consumo da 

parte autora, mesmo porque a requerida, no processo que tramitou no 

Juizado Especial Cível concordou com a diminuição do valor cobrado nos 

meses 06, 07, 08, 09 e 11 de 2016, pressupondo que as cobranças 

estavam de acordo com o efetivo consumo. A autora, a parte mais 

vulnerável na relação contratual, não pode arcar com ônus de leituras 

díspares e irregulares, pois cabe a ré prestar o serviço de forma eficiente. 

Contudo, diante da impossibilidade de se apurar qual o consumo real da 

unidade consumidora da parte autora, entendo necessária a revisão do 

consumo de água referente ao mês 03/2017, pela média do consumo dos 

doze últimos meses anteriores, de acordo inclusive com o pactuado, 

declarando inexigível o excesso. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E 

CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. FATURA DE AGUA. 

VALOR EXORBITANTE. ONUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU. MÉDIA DO 

CONSUMO. 1. A demonstração de cobrança exorbitante, que não 

encontra correspondência em quaisquer outras faturas de água 

anteriores relativas ao imóvel, acarreta o dever da CAESB de demonstrar 

a ocorrência de mudanças na rotina do consumidor, que justifiquem o 

aumento desarrazoado no consumo. Na hipótese, a apelante não se 

desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar, nos termos do art. 

373, inciso II, do CPC, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

apelado. Desse modo, as faturas devem ser revisadas, observando-se a 

média de consumo da unidade, conforme precedentes deste eg. Tribunal. 

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07382534020168070016 DF 

0738253-40.2016.8.07.0016, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de 

Julgamento: 08/08/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 14/08/2018)” (grifo nosso). “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. FATURA COM VALOR MUITO SUPERIOR À MÉDIA MENSAL DE 

CONSUMO DA UNIDADE. AUMENTO EXORBITANTE QUANTO AO 

HISTÓRICO DE CONSUMO. COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA. 

DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA, COM A EMISSÃO DE NOVA 

COBRANÇA. RECÁLCULO CONFORME A MÉDIA DOS SEIS MESES 

ANTERIORES DE CONSUMO. Narra a autora que possui um imóvel, no qual 

o serviço de abastecimento de água é realizado pela ré. Alega que a 

fatura do mês de janeiro sobreveio com valor de R$ 1.096,08, muito 

superior ao padrão de consumo da unidade. Entrou em contato com ré, 

mas não obteve êxito em solucionar o problema. Acostou troca de e-mail 

com a empresa demandada, fl. 17, onde solicita providências quanto à 

apuração do consumo, bem como notificação de (fls. 13/15). O aumento 

excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, afasta a 

presunção de legalidade, inerente aos atos praticados pela demandada, 

com relação à fatura ora impugnada. Demandada que não trouxe aos 

autos nenhum indício probatório acerca de eventual vazamento interno na 

unidade de consumo da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 

6º, VIII, do CDC, e que não se mostra excessivo, mormente considerando 

que a ré é especializada na atividade, não sendo... plausível atribuir tal 

encargo à parte demandante, notadamente hipossuficiente na relação. 

Ausência de comprovação quanto ao efetivo consumo de água, a 

concluir-se pela incorreção da medição. Desconstituição da fatura e 

emissão de outra, pela média mensal dos seis meses anteriores à fatura 

impugnada, que é medida que se mostra adequada. Sentença mantida, por 

seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007334543, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em 28/02/2018)”. Quanto ao pedido de que a revisão do consumo 

de água se estenda às próximas faturas a serem emitidas, considerando 

que não há provas nos autos de que as cobranças foram abusivas, não 

há como prosperar o pleiteado. Quanto ao pedido de danos morais, tenho 

que a interrupção do serviço de fornecimento de água viola o patrimônio 

moral da parte autora, lesionando a sua honra, já que foi violado direito à 

sua dignidade, caracterizando o dano in re ipsa, o qual se presume, 

prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. No 

tocante ao valor da condenação, é sabido que, na quantificação da 

indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom 

senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, impõe-se que o magistrado atente às 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à 

intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do 

agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao 

patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos 

suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. No 

caso em análise, demonstrada a abusividade do ato praticado pela 

demandada, e levando em conta as condições econômicas e sociais do 

ofendido, a gravidade potencial da falta cometida, que culminou na 

interrupção no fornecimento de água, o caráter coercitivo e pedagógico da 

indenização e ainda, que a reparação não pode servir de causa a 

enriquecimento injustificado, impõe-se a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), que se revela condizente com as peculiaridades do caso. Posto 

isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Danos Materiais com Pedido de 

Antecipação de Tutela de Urgência promovida por José Ferreira 

Nascimento Neto em desfavor de CAB Cuiabá S/A Sucessora Por 

Incorporação da Companhia de Saneamento da Capital, para manter a 

liminar deferida e determinar a revisão do consumo de água com 

vencimento em 13.2.2017, pela média dos doze meses anteriores, 

inclusive com os valores pactuados no processo que tramitou no Juizado 

Especial Cível, declarando inexigível o excesso. Condeno a requerida a 
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indenizar os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação. Considerando que a parte autora decaiu de 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento integral das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º c/c 

parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. Certificado 

o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1024048-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROCKER (ADVOGADO(A))

APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (OPOENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS TREIS (OPOSTO)

CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (OPOSTO)

JOSE PEDRO TREIS (OPOSTO)

TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME (OPOSTO)

GIZELDA MARIA CAPILE (OPOSTO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1024048-07.2017 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam para modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei Apenas por amor ao debate, 

ressalta-se que não pode o advogado representar em juízo clientes com 

interesses contrapostos, ou seja, ao mesmo tempo advogar para autor e 

réu, verifica-se que apesar do advogado Carlos Rocker ser o patrono dos 

requeridos Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda., Treismil Imóveis 

Ltda., José Pedro Treis e João Carlos Treis, na Ação Declaratória de 

Nulidade e Ineficácia de Ato Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência (n.º 

1021080-38.2016), interpôs a presenta Ação de Oposição contra seus 

clientes, assim deveria o mesmo ter optado para quais clientes iria 

advogar, diante dos interesses opostos. Com essas considerações, 

REJEITO os embargos de declaração Id 12510198, mantendo intacta a 

decisão 12419988. Citem-se os requeridos nos termos da decisão de fl. 

12419988 para responderem ao recurso de apelação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028869-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO BRITO FERREIRA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1028869-54.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10935981), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002574-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL (ADVOGADO(A))

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REQUERENTE)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (ADVOGADO(A))

JOSE CHARBEL MALOUF (REQUERENTE)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALO DE SOUZA (REQUERIDO)

RAFAEL PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Considerando o decurso o lapso temporal de suspensão do processo, 

impulsiono o feito para proceder a intimação das partes para, no prazo de 

cinco dias, manifestarem nos autos, pleiteando o que entenderem de 

direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003383-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Jean Walter Wahlbrink (ADVOGADO(A))

RAFAEL PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

 

Diante do término do lapso temporal de suspensão do processo, 

impulsiono o feito para proceder a intimação da parte para, no prazo de 

cinco dias, manifestarem no feito, pleiteando o que entenderem de direito. 

Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007173-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Diante do término do lapso temporal de suspensão do processo, 

impulsiono o feito para proceder a intimação da parte para, no prazo de 

cinco dias, manifestarem no feito, pleiteando o que entenderem de direito. 

Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010218-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

(EXEQUENTE)

JAFTE CARNEIRO FAGUNDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (EXECUTADO)
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Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020770-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE RIBEIRO DUARTE (AUTOR(A))

GERMANO DAVID FREIRIA SALVADOR (AUTOR(A))

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020770-32.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando o AR de Id nº 9510958, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte 

requerida, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015263-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.T.S.SAGIN COMERCIO - EPP (RÉU)

CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA (RÉU)

NILSON ROBERTO TEIXEIRA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013977-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MARIA GONCALVES (EXECUTADO)

DENILSON FARIA RODRIGUES SERVICOS - ME (EXECUTADO)

ODENIR FELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI TIEM (AUTOR(A))

JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BANKPAR S.A. (RÉU)

BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000319-15.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 13572394, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1013736-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

AMELIO DANELICHEM DE ARAUJO (AUTOR(A))

FERNANDO TOLEDO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEFERSON MARTINS ENORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013736-35.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por Amélia Danelichem de 

Araújo em desfavor de Joeferson Martins Enore. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

qualquer documento que comprove que o imóvel se encontra na injusta 

posse da parte requerida como, por exemplo, uma notificação extrajudicial 

devidamente recebida no endereço do bem em discussão, sob pena de 

indeferimento da medida. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011969-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WELB ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011969-93.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 9597090 requerendo o que entender de direito. 

Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da 

petição e documentos anexados - ID -10798142, devolvendo ao seu 

subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes autos. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023547-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO IBANHEZ DA SILVA (AUTOR(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1023547-87.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 5809233 requerendo o que entender de direito. 

Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da 

petição e documentos anexados - ID - 9777472, devolvendo ao seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 165 de 891



subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes autos. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003813-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

JOSE SANTIL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1003813-19.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008973-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY SANTOS AGUIAR (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1008973-25.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9390241 ), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032888-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

AMAURI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1032888-06.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014623-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSA CONSUELITA TEODORO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1014623-53.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 10067921 requerendo o que entender de 

direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento 

da petição e documentos anexados - ID - 10559679, devolvendo ao seu 

subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes autos. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012065-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

LAIANE MAILY DE SOUZA BEJAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1012065-11.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017350-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE TRINDADE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1017350-82.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021044-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FARIAS BARBOSA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1021044-59.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10788592), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021382-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos n.º:1021382-33.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10814106), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029147-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOCENI DELGADO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1029147-55.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11461895), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015743-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRUNO CONCEICAO RODRIGUES (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015743-68.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROBERTO BRUNO CONCEIÇÃO RODRIGUES , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico 

que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. As partes 

participaram do mutirão da Conciliação do DPVAT (ID - 4694660), porém 

restou infrutífero e a avaliação médica restou prejudicada. O requerido 

apresentou contestação (ID - 4818708), onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, requereu que, sejam acolhidas as preliminares ou no mérito, 

seja julgada improcedente a ação. O requerido pugna pela prova pericial. 

O autor, apresentou a impugnação à contestação (ID - 4989518). Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que já se encontra pacificado o entendimento no qual, 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 08/10/2018, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032173-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA AUXILIADORA BRANDAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032173-61.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação à contestação à reconvenção de ID nº 12668413. 

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao recolhimento das custas da 

reconvenção. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035143-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CELMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO (ADVOGADO(A))

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035143-34.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 12837581, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024082-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MICHEL BENTO DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da petição de desistência - ID - 7343726 

requerendo o que entender de direito, sob pena de anuência ou 

concordância tácita. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037856-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037856-79.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 12865095, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028021-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO PASINI (AUTOR(A))

MICHELLE CRISTINA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028021-33.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada por 

Nelso Pasini em desfavor de Bradesco Saúde S/A, com pedido de tutela 

de urgência, para que autorize os procedimentos: TUSS 3.02.10.119 

(exérese de tumor maligno de pele); TUSS 3.02.10.089 (reconstrução com 

retalho axial de artéria temporal superficial); TUSS 3.02.10.097 

(reconstrução com retalho em VY de pedículo subarterial) e TUSS 

4.06.01.030 (procedimento diagnóstico pré-operatório com deslocamento 

de patologia). Consta na inicial que o autor é usuário do plano de saúde 

requerido, desde a data de 21 de março de 1995, sendo diagnosticado 

com neoplasia maligna cutânea, necessitando de procedimento cirúrgico 

urgente para a retirada da lesão. Aduz que solicitou a autorização para o 

início do procedimento, todavia, os tratamentos foram negados pela 

requerida. Informa que a autorização do procedimento conforme solicitado 

é primordial para o restabelecimento da saúde do autor. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o 

portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação 

intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para 

que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico 

responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. 

Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a 

impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de 

direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa 

humana e à saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 469 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde”. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de 

maneira mais favorável ao consumidor. Não obstante a previsão de 

limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o 

atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 

35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de 

emergência, como tal definidos, os que implicar em risco imediato de vida 

ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração 

do médico assistente” O laudo médico colacionado aos autos no 

documento de Id 15155287 explicita a urgência no fornecimento do 
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procedimento, uma vez que a parte autora é portadora de moléstia grave, 

necessitando do tratamento prescrito, a fim de se evitar o agravamento de 

seu quadro. Portanto, sendo o demandante usuário do plano de saúde e 

estando em dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, 

não há falar em negativa do fornecimento do tratamento. Ademais, a 

antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, 

pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, 

poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o 

processo. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência 

e determino que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

autorize/custeie os procedimentos indicados como: TUSS 3.02.10.119 

(exérese de tumor maligno de pele); TUSS 3.02.10.089 (reconstrução com 

retalho axial de artéria temporal superficial); TUSS 3.02.10.097 

(reconstrução com retalho em VY de pedículo subarterial) e TUSS 

4.06.01.030 (procedimento diagnóstico pré-operatório com deslocamento 

de patologia), conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das 

medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 22/10/2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja 

inoperante, expeça-se o mandado para o cumprimento da decisão de 

maneira física. Cumprida as determinações acima, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037172-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASDOMI PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037172-57.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 14064307, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034003-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO LIMA VIEIRA (AUTOR(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034003-62.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 14073253 e 

14073255, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000378-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000378-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 12769955, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017835-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR RINALDI (AUTOR(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANALICE DOS SANTOS RINALDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017835-82.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 11808868 e 

11808937, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005774 Nr: 25798-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ALBUQUERQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1144030 Nr: 29198-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 169 de 891



 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1063547 Nr: 52572-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ESTEVAN COSTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS 

INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA NUNES ROCCO - 

OAB:OAB/MT 6737

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1136016 Nr: 25571-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, CLEIDE ANTERES LIMA 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA BENEDITA FERREIRA DA SILVA, 

LINDINALVA MARQUES GUINÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS - OAB:, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE - OAB:, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:

 Certifico que intimei o advogado da parte autora, JOSÉ RICARDO NUNES, 

para que faça a devolução dos autos em cartório IMEDIATAMENTE, sob 

pena de busca e apreensão.

Thatyane C. Olmedo – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983298 Nr: 15523-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1063692 Nr: 52623-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEL LAR LOCAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Diogo César Fernandes - 

OAB/MT 11.801 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1125016 Nr: 20934-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASH SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Humberto Rossetti Portela - 

OAB/MG 91.263 - OAB:, Dr. Igor Goes Lobato - OAB/MG 307.482 - 

OAB:, Dr. Júlio de Carvalho Paula Lima - OAB/MG 90.461 - OAB:, Dr. 

Milton Eduardo Colen - OAB/MG 63.240 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B

 Vistos, etc.

 Intime-se o exequente para pleitear o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1045615 Nr: 44186-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU JOSE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995661 Nr: 21293-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA, 

LABORATÓRIO BIOCOD - TECNOLOGIA EM GENÉTICA - INSTITUTO 

HERMES PARDINI, ARGO SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON SOARES NETO - 

OAB:15.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Dr. Alexandre Navarro Borja Neto - 

OAB/MG 60.020 - OAB:, Dr. Caio Márcio Borja Filizzola - OAB/MG 

131.842 - OAB:, Dr. Múcio Wanderley Borja - OAB/MG 8.101 - OAB:, 

GERALDO A DE VITTO JR - OAB:4.838-A, MARCUS FREDERICO B. 

FERNANDES - OAB:OAB/SP 119.851

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por Gelson Gonçalves 

Pereira em desfavor de Laboratório Carlos Chagas e outros.

As partes formularam acordo conforme fls. 283/284, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

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

celebrado entre as partes conforme fls. 283/284, via do qual compuseram 
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para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969617 Nr: 9154-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERRY RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Henrique da Silva Lima - 

OAB/MS 9.979 - OAB:, Dr. Paulo de Tarso Pegolo - OAB/MS 10.789 - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB/MT 16.691-A - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB/MT 8.184-A - OAB:, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20-949-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Cuiabá - MT, 5 de setembro de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047354 Nr: 45070-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATY SILENE DE MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A, CIA ITAÚ DE 

CAPITALIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jacó carlos silva coelho - 

OAB:15013

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de Vida ajuizada por Katy 

Silene de Matos da Silva em face de Itaú Vida e Previdência S/A.

As partes compuseram para por fim ao litígio, conforme acordo formulado 

à fls. 134/135, requerendo sua homologação.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

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

celebrado entre as partes as fls. 134/135, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

Via de consequência, JULGO EXTINTO os autos nos termos do artigo 487, 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Uma vez que as partes renunciaram o prazo recursal, expeça-se o 

necessário e arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1120524 Nr: 19023-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSER BENEDITO SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17.565/O, SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - 

OAB:17.606-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA C. MARQUES - OAB:9995/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1307782 Nr: 10318-09.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALZIRO POZZI, JENNY VANIN POZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 

DA COMARCA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - 

OAB:25751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à Portaria nº 554/2016-PRES, que determinou que a partir da 

data 07/11/2016 os processos sejam protocolados e distribuídos 

obrigatoriamente pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), determino 

a remessa dos autos para a Central de Autuação, para a adoção das 

medidas necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126022 Nr: 21335-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR REIS COSTA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX - CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDAO DA SILVA - 

OAB:18546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 779939 Nr: 33443-16.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILA ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, 

SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MT E MS, CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉDITO 

DOS ESTADOS DE MS, AIGO CUNHA DE MORAES, CLAUDIO SEVERINO 

LEAL, COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL, FRANCISCO 

JOSÉ DE ASSIS JÚNIOR, MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES, 

ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARÃES, FRANCISCO DE ASSIS E SILVA 

NETO, CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO, AMAURI CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS 

- OAB:9.658-B/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, 

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7614, LUIS LAUREMBERG 
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EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493/MT, MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970005 Nr: 9355-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MARIA DAMASCENO JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19.620, Jenyffer Kelle Pereira Bassan - OAB:19661/O, MELISSA 

FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, 

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação a respeito do pedido de fls. 181, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos o 

competente instrumento de procuração, tendo em vista que o documento 

de fls. 32 possui como finalidade específica a apresentação de defesa 

perante a Justiça Federal.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988556 Nr: 17909-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEVERSON DA SILVA RAMOS, MARIA DA GLÓRIA 

SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANASONIC DO BRASIL LIMITADA, 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA - OAB:13.786MT, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - 

OAB:9428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO 

- OAB:15.104 A

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085347 Nr: 3983-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL LOBO BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1071628 Nr: 56129-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALEBI BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1033364 Nr: 38295-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA CORTAT DA SILVA - 

OAB:MT 18.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 226 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 219, devendo o valor de R$ 1.070,85 (um mil setenta reais e oitenta 

e cinco centavos) ser levantado por Jussara Cortat da Silva (CPF nº 

519.447.076-20, Caixa Econômica Federal, Agência 1496, operação 013, 

Conta Corrente nº 00017000-6).

 Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964718 Nr: 6823-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA NUNES DA SILVA VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1155155 Nr: 33972-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernades de Souza - 

OAB:5721, LUIS MARIO TEIXEIRA - OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B.De Oliveira Sodré 

Piona - OAB:13.333

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1172888 Nr: 41257-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE DOS SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132345 Nr: 24032-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDYANE FERREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1153173 Nr: 33148-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OACY PAULO DE CERQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051630 Nr: 47237-02.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO E 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBY SANDOVAL DA MATA 

- OAB:16293/O

 Certidão

CERTIDÃO DE REPUBLICAÇÃO

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo à republicação da decisão de fls.83, uma vez que a decisão não 

foi publicada para o patrono correto da autora, assim faço o cadastro do 

mesmo e encaminho a republicação para intimar a requerente nos termos 

da decisão abaixo transcrita: Certifico que houve interposição do recurso 

de apelação pelo requerido, ora apelante, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019615-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

MEIRIANE CARLA SANTIAGO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019615-57.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

integralmente a decisão de Id nº 8680680, acostando aos autos os 

documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, conforme solicitado, 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038696-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODERVAN FERREIRA FROTAS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038696-89.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RODERVAN FERREIRA FROTAS, em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Acolho a emenda a 

inicial. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 12/12/2018, às 11:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 
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antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011252-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOACIR PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011252-81.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOACIR PAULO DA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação , onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e a 

sucumbência autoral, ainda, e da juntada de comprovante de residência 

em nome do autor para fixação do foro. As partes participaram do mutirão 

da Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero. O autor, apresentou 

impugnação reiterando os termos da inicial - ID. 11481603. A parte 

requerida, pugna pela prova pericial. Rejeito a preliminar de retificação do 

polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

já se encontra pacificado o entendimento no qual, mesmo não requerido na 

via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. As partes são legítimas, 

bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a 

serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, 

fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos alegados 

(deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo 

de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, 

n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 08/10/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026830-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAYZIA ROBHERTA DE PAULA E SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026830-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: KAYZIA ROBHERTA DE PAULA E SILVA (Verifiquei que 

as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Compulsando os 

autos, constato que o contrato juntado não está assinado por nenhuma 

das partes, portanto intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos cópia assinada do contrato previamente 

juntado, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026837-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYRLENE PATRICIA PINHEIRO PORTUGAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026837-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CYRLENE PATRICIA 

PINHEIRO PORTUGAL (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. 

Paulo) Vistos... Compulsando os autos, verifico que a tentativa de 

notificação extrajudicial contida no ID 14838181 restou prejudicada, já que 

a entrega não pode ser efetivada devido ao motivo “AUSENTE”, 

observando que o protesto via edital somente é válido após o esgotamento 

dos meios daquela. Nesse sentido a jurisprudência do TJ-MT: APELAÇÃO 

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO 

PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR 

OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" 

não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por 

outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 

45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) (TJ-MT - APL: 00209488620148110002 45724/2017, Relator: 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 

24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

26/05/2017) Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar 

a inicial, acostando aos autos documento que comprove a devida 

constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027749-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

THEMIS LESSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027749-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: THEMIS LESSA 

DA SILVA Vistos etc... Em primeiro lugar, intimo o causídico que atua em 

causa própria Themis Lessa da Silva para, no prazo de 15 dias acostar 

aos autos a cópia de sua Carteira da OAB. Tratam-se os autos de ação de 

busca e apreensão proposta por DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA em face de THEMIS LESSA DA SILVA. Nos termos do 

art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerido os 

benefícios da justiça gratuita. A liminar foi deferida na decisão de Id: 

14278417, sendo efetivamente cumprida em 03 de setembro de 2018, 

conforme auto de busca e apreensão de Id: 15193813, com citação do 

requerido na mesma oportunidade. Na petição de Id: 15192387 o requerido 

comparece aos autos pleiteando pela restituição do veículo, em razão da 

purgação da mora efetuada aos 05 de setembro de 2018, conforme se 

infere do comprovante de Id: 15192420 do valor pleiteado na inicial, e 

constante na planilha apresentada. No entanto, da análise dos autos 

constata-se que a ação foi interposta em 04/09/2017, portanto, o montante 

depositado é insuficiente para purgar a mora, já que não atualizou a dívida 

nos termos do contrato. Desta feita, INTIMO O REQUERIDO para, no prazo 

de 05 dias depositar o valor remanescente para purga de acordo com o 

contrato. Com efeito, intime-se a DISAL ADMINISTRADORA, imediatamente, 

VIA TELEFONE para que se abstenha de retirar o veículo da Comarca até 

determinação posterior. Por derradeiro, intimo a DISAL para, em 15 dias 

depositar o valor referente às diligências complementares efetuadas e 

descritas na certidão de Id: 15146368 – Pág. 2. Em caso de silêncio, 

intime-se o Sr. Oficial de Justiça para adotar as medidas cabíveis para 

recebimento de seu crédito. Após, concluso para deliberações. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019733-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL DOS SANTOS PINHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019733-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: DURVAL DOS SANTOS PINHO Verificado pela estagiária Anne 

M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Trata-se 

de Ação de Cobrança, na qual deve incidir as regras do novo CPC. É 

sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se o requerido, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 17 de outubro de 2018, às 14h30, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022527-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022527-61.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS 

EIRELI Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Vistos. Recebo a emenda à inicial de ID. 9106874. 

Em primeiro lugar, proceda-se a alteração no sistema PJE devendo 

passando a constar AÇÃO DE COBRANÇA como tipo de ação. Trata-se 

de Ação de Cobrança, na qual deve incidir as regras do novo CPC. É 

sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 17 de outubro de 2018, às 15h00, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020860-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (ADVOGADO(A))

JOBE XAVIER DE MORAES (AUTOR(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020860-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOBE XAVIER DE 

MORAES RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc... 

Em primeiro lugar, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Sem 

pedido de liminar. No mais, é sabido que a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer 

à audiência de conciliação que designo para o dia 24 de outubro de 2018, 

às 14h30, fazendo-se na carta constar as advertências dispostas no art. 

334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação 

na forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002234-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANTOANI E MANTOANI LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1002234-02.2018.8.11.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA Aos 5 de setembro 

de 2018, às 14h00, estando presente o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza. Aberta à audiência constato a ausência 

de ambas as partes, fato que não deveria ocorrer por parte do autor, já 

que não obstante a petição de ID 15099124 o andamento processual deve 

ser solvido neste ato. Tendo em vista que o A.R. (ID 14756145) retornou 

como “RECUSADO”, determino a citação por mandado no mesmo 

endereço, qual seja: “RUA TESOURO, QD. 58, LOTE 10, CPA II, 

CUIABÁ-MT, 78055-444”. Intimo o autor para, no prazo de 10 dias, 

depositar a diligência concernente ao Oficial de Justiça, bem como foi 

procedida também pesquisa no INFOJUD (extrato anexo), o qual declinou 

como sendo o endereço atual: “RODOVIA MT 130, KM 860, S/N, LAGOA I, 

POXORÉO-MT, 78800-000”, portanto expeça-se carta precatória com 

prazo de 90 dias, para citação do requerido neste endereço. Intimo o 

requerente para recolher as custas de distribuição da missiva e do Sr. 

Meirinho, bem como comprovar nos autos mediante petição, tudo no 

mesmo prazo anterior, para posterior encaminhamento via malote digital, 

com fulcro no principio da celeridade processual. Saliento que o 

descumprimento de qualquer um dos prazos e/ou pedidos protelatórios 

que não tenham a finalidade de cumprir a determinação acima serão 

inadmitidos, além do que darão azo a aplicação da multa do art. 77, IV, § 2º 

do CPC. Por fim, redesigno a solenidade para o dia 06/02/2019 as 14:00. 

NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020546-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

ELAINE DE SOUZA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1020546-26.2018.8.11.0041 – RECLAMAÇÃO Aos 5 de setembro de 2018, 

às 16h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza, a autora acompanhada de advogado e a 

advogada da instituição financeira acompanhada de preposto. Aberta à 

audiência informa a cooperativa a impossibilidade de acordo inexistindo 

proposta no presente momento. Sai a cooperativa devidamente intimada do 

prazo legal para apresentar contestação e com essa nos autos intime-se 

a autora para impugnação. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro 

Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito Dieferson Ferreira Nunes Elaine de Souza Nunes Advogado da 

Parte Autora Parte Autora Brenda de Arruda Moleda Nylmara Patrícia 

Costa Ormond Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009559-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

JANAINA DAL PRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1009559-28.2018.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

“COM PEDIDO DETUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” Aos 5 de setembro 

de 2018, às 17h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, o autor acompanhado de sua advogada e 

a advogada da instituição financeira acompanhada de preposto. Aberta à 

audiência informam as partes a impossibilidade de acordo. Sai o banco 

devidamente intimado do prazo legal para apresentar contestação. Com 

essa nos autos intime-se o autor para impugnar. Informam as partes 

inexistirem outras provas a serem produzidas além daquelas constantes 

nos autos. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, 

o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito 

Janaina Dal Pra Fabio Oliveira Ferreira Advogada da Parte Autora Parte 

Autora Carla Beatriz Rieffe Franco de Abreu Ednaldo Ferreira da Silva 

Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022235-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUENDERSON DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR(A))

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1022235-08.2018.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C/ DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA/INAUDITA ALTERA PARTE Aos 5 de 

setembro de 2018, às 18h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a procuradora do autor e o 

advogado da instituição financeira acompanhado de preposto. Aberta a 

audiência constato que o autor se faz representar por sua irmã com 

poderes para estar em juízo, sem contudo, estar acompanhada de 

advogado, portanto prejudicada a audiência de conciliação. Tendo em 

vista a informação de que o banco já apresentou contestação intimo o 

autor para no prazo legal apresentar impugnação. Por parte do banco 

inexistem outras provas a serem produzidas. Concedo a instituição 

financeira o prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento e carta de 

preposição e ao autor o mesmo prazo para juntada de procuração. NADA 

MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Luciene de 

Arruda Ferreira Procuradora do Autor Ildo de Assis Macedo Carla Beatriz 

Rieffe Franco de Abreu Advogado da Instituição Financeira Preposto da 

Instituição Financeira

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025279-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORCK & CARVALHO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEMIR BORCK DE SOUZA (EXECUTADO)

EVELINE CARVALHO DE MENDONCA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos a guia para pagamento das diligências dos 

oficiais de justiça. Cuiabá-MT, 6 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002260-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Certidão de tempestividade e INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 14569383 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugnar a 

Contestação no prazo legal. Cuiabá-MT, 6 de setembro de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 883882 Nr: 19145-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT ESDRAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Às fls. 66/67 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.

Desta feita, intimo o exequente para se manifestar acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no 

prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 
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com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 895666 Nr: 26851-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALENTIN MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CALAZANS DA 

SILVA - OAB:35.955/PR

 Vistos...

Verifica-se na petição de fls. 101/103 que as partes entabularam acordo 

extrajudicial.

Conforme determina o art. 924, II do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita.

Posto isso, homologo a minuta de acordo e, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 924 

inciso II do Código de Processo Civil.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

No mais, em razão da vinculação dos valores junto ao SISCONJUD (extrato 

anexo), intimo o advogado do requerido para, no prazo de 15 dias, 

apresentar os dados bancários acompanhados da necessária 

procuração, para posterior expedição de alvará nos termos do Provimento 

nº 68/2018 – CNJ.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 233774 Nr: 3023-38.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATIR RAMOS PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ,.É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que o 

ARRESTO/PENHORA on line é a principal modalidade executiva destinada 

à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. Verifico 

do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou inexitoso.Com 

efeito, intimo o exequente (Banco) para que se manifeste acerca da 

pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de ARQUIVAMENTO.Outrossim, quanto ao 

valor depositado em garantia pelo Banco, é evidente a necessidade de 

sua liberação, assim, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação. Assim, intimo o exequente via DJE, 

para que se manifeste em 15 dias.Ressaltando, ainda, que o efetivo 

levantamento somente realizar-se-á 2 (dois) dias úteis após o decurso do 

prazo estabelecido para interposição de eventual recurso.Após, ante a 

apresentação dos dados bancários de fls. 85, procedo à expedição do 

necessário Alvará Judicial em favor BANCO BRADESCO S/A, CNPJ Nº 

60.746.948/0001-12, AGÊNCIA Nº 4040, CONTA Nº 1-9, BANCO 

237.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777755 Nr: 31124-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6320/PR, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Vistos...

Ante o retorno dos autos, sendo mantida a sentença prolatada as fls. 

137/144v, intimo as partes via DJE para querendo, manifestarem no prazo 

de 15 dias.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações 

de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792727 Nr: 46816-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO GOIS MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se a regularização do polo passivo pelo Espólio de Pedro Paulo 

Gois Medina, representado por sua genitora MARIA DE GOIS MEDINA.

Segue sentença em 05 laudas.

Por verificar que a contestação foi apresentada pela Defensoria 

Pública/MS, com expresso requerimento de nomeação da Defensoria 

Pública local, dê-se vista dos autos ao nobre Defensor Público em 

atividade no juízo.

No mais, procedo nesta oportunidade o levantamento do bloqueio 

BACENJUD de fls. 71/74.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792727 Nr: 46816-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO GOIS MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em face de PEDRO PAULO GOIS MEDINA, declarando rescindido o 

contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária, por se tratar 

de parte assistida pela Defensoria Pública. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 999814 Nr: 23383-76.2015.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - OAB:11238-B, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pleito de fls. 96/101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 999814 Nr: 23383-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - OAB:11238-B, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 Initmação do advogado do Requerido, sr. Luiz Carlos Ehret Garcia, 

APRESENTAR PROCURAÇÃO NOS AUTOS, SOB PENA DE 

DESENTRANHAMENTO DO SEU PEDIDO DE FLS. 96/101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1273185 Nr: 28698-17.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALENTIN MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA - 

OAB:35.955/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

12.880

 Vistos...

Trata-se de Ação de Embargos à Execução, ajuizada por JOSE VALENTIN 

MARTINELLI em face de AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, ambos qualificados nos autos em referência.

Vislumbro que no feito principal, Ação de Execução nº. 

26851-82.2014.811.0041, código nº. 895666, foi homologado acordo nesta 

data, e o feito foi extinto, conforme cópia da sentença que segue.

Logo, revela-se inequívoca a perda superveniente do objeto deste 

incidente processual, razão pela qual, JULGO E DECLARO EXTINTA esta 

ação de Embargos à Execução movida por VALENTIN MARTINELLI em 

face de AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com 

base no artigo 485, inciso IV do CPC.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1071485 Nr: 56036-34.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALM BRITO E CIA LTDA, ANDRE LUIZ MORAES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MS/8356-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:11.998-A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Vistos etc.

Ante as circunstâncias apresentadas, revela-se imprescindível a 

realização de audiência para tentativa de composição, posto que incumbe 

ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo, ou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, nos termos 

dos artigos 139, inciso V, designo o dia 17/10/2018, às 15h30, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes da designação supra, via publicação desta decisão no 

Diário de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 873247 Nr: 12006-45.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM BOTELHO DE CAMPOS JUNIOR, SALIM 

BOTELHO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/MT, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB: 

OAB/MS 11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

- OAB:14.613/MT

 ,julgamento em 23/08/0018, publicação da súmula em 

24/08/2018)“CONFLITO DE COMPETÊNCIA . RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. VALIDADE - 

ESCOLHA DO FORO DE ELEIÇÃO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. Se a 

cláusula de eleição do foro foi estabelecida sem ofensa aos imperativos 

legais e não traz prejuízos ao consumidor, que a escolheu, deve 

prevalecer. - Conflito negativo de competência julgado procedente.” (TJMG 

- Conflito de Competência 1.0000.16.059181-4/000, Relator(a): Des.(a) 

Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2016, 

publicação da súmula em 19/10/2016).Feitas essas considerações, 

ACOLHO a preliminar invocada e declaro a incompetência deste juízo para 

o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos 

autos à Comarca de Rosário Oeste-MT.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 952978 Nr: 1477-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEY GONÇALO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15212-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ...Quanto aos honorários advocatícios, observo que esta ação foi 

ajuizada inicialmente pelo escritório de advocacia dos peticionantes de fls. 

192/194, sendo posteriormente substabelecido sem reservas (fls. 120) ao 

escritório de advocacia no qual pertence a peticionante de fls. 

189/190.Desta sorte, em que pese o expressamente disposto no 

documento de fls. 120, quanto a observância, quanto ao ponto, do 
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disposto no art. 22, § 3º, do Estatuto da OAB, em observância ao princípio 

do contraditório, intimo os atuais causídicos – Carlos Frederick S. I. de 

Almeida para manifestação, no prazo de 15 dias, quanto ao pedido de fls. 

192/194, salientando que em caso de silêncio, será acolhido o pleito.Nada 

obstante, quanto ao pleito de fls. 189/191, INTIMO o Banco do Brasil S/A 

para que promova ao pagamento da sua quota de honorários 

(R$12.126,24 que deverá ser atualizado na data do pagamento), bem 

como o Banco BMG S/A para que efetue à complementação (R$2.836,87 – 

devidamente atualizado) sob pena da aplicação de multa nos termos do 

art. 523 do CPC/15, tudo no prazo de 15 dias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788042 Nr: 41977-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PIMENTEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGUENEY ALVES DO REIS - 

OAB:8324/MT

 Vistos, etc.

Procedo à expedição do Alvará nos termos da decisão de fls. 193 e, não 

obstante às manifestações de fls. 200 e 201, procedo à liberação do 

remanescente em favor do Banco requerente, qual seja, BANCO 

BRADESCO (237), CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, AGÊNCIA Nº 4040, 

CONTA CORRENTE Nº 1-9.

Após, arquivem-se os autos com as formalidade de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746537 Nr: 43748-93.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA PINHEIRO DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO PINHO 

MARQUES - OAB:968-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o 

motivo de solicitar o desarquivamento dos autos conforme petição de fls. 

234, sob pena de retorno do caderno processual à Central de Arquivo 

deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 348643 Nr: 18766-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES CÉSAR DE DEUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimo o causídico Marcos Antonio A Ribeiro para em 15 dias 

esclarecer/regularizar sua intervenção nos autos, tendo em vista o 

substabelecimento, sem reserva de fls.63, após o que continuou a 

requerer em nome do Banco.

 No mais, indefiro o requerimento de fls. 129 haja vista que a questão das 

condições dos bens cabe a parte manifestar seu interesse ou não na 

penhora, portanto, intimo para em 15 dias, informar se pretende a remoção 

desses bens móveis penhorados, observando que em caso de silêncio 

será dado baixa no Renajud e consequente penhora.

Requerendo a remoção, expeça-se carta precatória, com prazo de 120 

dias, para avaliação, remoção e depósito em mãos do credor, devendo, 

comprovar o recolhimento das custas de distribuição da missiva no mesmo 

prazo acima, procedendo o seu envio via Malote Digital.

Sem prejuízo, deverá o exequente trazer aos autos a planilha de cálculo 

atualizada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1127529 Nr: 21974-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO

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

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:100945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10.609/MT

 Vistos etc.

Anote-se a Reconvenção nos registros pertinentes.

Ante a juntada de novos documentos pela autora às fls. 177/188, quanto 

aos contratos elencados na peça vestibular, converto o julgamento em 

diligência e intimo a ré/reconvinte para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 15 dias.

No mais, intimo a ré/reconvinte para, no mesmo prazo, efetuar a 

comprovação do recolhimento das custas de distribuição.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 836678 Nr: 41616-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO GONÇALVES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, RODRIGO FRASSETO GÓES - 

OAB:OAB/MT 17981-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente requereu o bloqueio on-line via BacenJud, conforme se vê às 

fls. 74.

O executado foi citado via edital, tendo o Curador Especial refutado por 

negativa geral.

Pois bem.

 Não obstante o teor da petição de fls. 86, vislumbro que não foi apontada 

nenhuma irregularidade na formação do presente feito, devendo este, 

portanto, ter regular prosseguimento.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o ARRESTO/PENHORA on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.

 Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou 

inexitoso.

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 1084118 Nr: 3473-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA MARIA E CRAVEIRO COSTA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Na petição inicial de fls. 87/89 a exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da 

executada.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem do arresto, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la a exequente, desta feita, defiro o pleito e, procedo à realização da 

penhora via BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 382,77), 

procedo ao desbloqueio do referido valor.

Desta feita, intimo a exequente para se manifestar acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no 

prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena 

de extinção do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1072687 Nr: 56495-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RONEY DE LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA KÁTIA MIGUEL 

FAKINE - OAB:10706-MT

 Vistos, etc.

Às folhas entre as de n.74 e 78, estão sem numeração, corrigir.

Intimo o exequente para solver as diligências complementares de fls.75/77 

- R$255,69, em 15 dias, em caso de silêncio intime-se o Meirinho para as 

medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.

No mais, as partes entabularam acordo às fls. 80/87, pugnando, ainda, 

pela SUSPENSÃO do feito até a quitação integral da avença em 1º de 

outubro de 2027, contudo a advogada Priscila Katia não tem poderes para 

estar em juízo, devendo regularizar em 15 dias.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo 

pendente de juntada e, SUSPENDO o feito nos termos do art. 922 do 

CPC/2015.

Com o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos para extinção 

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

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 418382 Nr: 5237-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLAR COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA 

ME, GILCELIA SIMONE FERRAZ AMORIM, CLAUDIA MARIA FERRAZ 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 102 

vislumbra-se que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação 

do presente feito, devendo este, portanto, ter regular 

prosseguimento.Ademais, as fls. 104/105 o exequente pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome dos executados(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o 

referido procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 1.181,63 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos executados (art. 854, 

§ 3º do CPC).Considerando a citação editalícia dos executados, nos 

termos do artigo 854, § 2º do CPC, intime-se a executada CLAUDIA MARIA 

FERRAZ AMORIM, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em 

sua conta bancária no valor de R$ 1.181,63, no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo, ressaltando que o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca da 

pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse e desbloqueio do valor penhorado.Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 977299 Nr: 12736-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM BRITO E CIA LTDA, ANDRE LUIZ MORAES 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:11998-A / MS, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 12.409-A

 Vistos etc.

Ante os termos do requerimento de fls. 56 e o decurso do prazo sem 

manifestação da parte ré, como certificado às fls. 59, procedo nesta 

oportunidade a transferência do valor penhorado.

Intimo o credor, por meio de publicação desta decisão no DJE para, no 

prazo de 15 dias, apresentar seus dados bancários para levantamento de 

tal montante e, no mesmo prazo, exibir o cálculo de atualização do débito, 

bem assim para requerer o que entender de direito, visando a satisfação 

do seu crédito.

No mais, cumpram-se os atos necessários à realização da audiência 

designada no apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 422206 Nr: 7293-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHF DE CASTRO, WILSON LUIZ LENTCH 

PAWLINA, FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 88 de 

citação/intimação via correio, pois, apesar do artigo 247 do CPC não 

repetir claramente a regra da vedação da citação por correio nos 

processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida 

medida ainda é aplicável(...)Verifica-se dos autos que os executados não 

foram encontrados nas diligencias efetuadas e descritas às fls. 86.Desta 

feita, no que tange ao executado Wilson Luiz Lentch Pawlina, expeça-se 

mandado de intimação, a ser cumprido no endereço: Rua F, Quadra 19, 
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Lote 06, Bairro: Village Flamboyant, nesta cidade, para que este se 

manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 

1.264,66), no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do artigo 854 

do CPC.No que tange à executada Francisca Helena Fernandes de Castro, 

expeça-se mandado de citação e intimação, a ser cumprido no endereço: 

Rua Eustacio de Siqueira, Nº 687, Apto 21, Torre Veneza, Edifício Villagio 

dos Ipês, Bairro: Ribeirão do Lipa, nesta cidade, para que esta tome 

ciência da ação, bem como se manifeste acerca do bloqueio realizado em 

sua conta bancária (R$ 550,00), no prazo de 05 dias, conforme preconiza 

o § 3º do artigo 854 do CPC.Com efeito, intimo o exequente para, em 15 

dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse e desbloqueio do montante indisponibilizado das contas dos 

executados.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 144930 Nr: 1564-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA B.C.N. S/A CRÉDITO FINANCEIRO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

O Banco requereu a realização de bloqueio on-line via BacenJud (fls. 

176/1780 e 188, alínea “a”), bem como fixação de novos honorários 

advocatícios.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 191.

Pois bem.

 É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o ARRESTO/PENHORA on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.

Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$5.070,63 em 

nome de CELIA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA, que será transferido para 

conta dos depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições da 

executada (art. 854, § 3º do CPC/2015) que deverá ser INTIMADA via 

edital, somente por meio do DJE, nos termos do art. 257, inciso II do 

CPC/2015, por meio do sítio do e. TJMT.

 Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações e transferência ao SISCONDJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 226644 Nr: 33905-17.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CHAPADÃO II LTDA, LUIZ HENRIQUE 

DE LIMA ALVES, DORACY MARQUES, MARIA APARECIDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:31075-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE MATTOS ANFFE - 

OAB:8754, JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508/MT, LUIS FELIPE 

O. DE OLIVEIRA - OAB:1419/TO

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 292/303v, 

devidamente contrarrazoado as fls.308/318v, em face de a sentença que 

julgou procedentes os pedidos formulados neste feito e improcedente o 

pedido formulado nos autos código 327837 (fls. 285/290), encaminhem-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 240906 Nr: 311-42.1987.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIADORA DE CEREAIS BRASILIA LTDA, 

LAURO BUOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ANTONIO CANEVER 

- OAB:5097/PR, SERGIO RAFAEL CANEVER - OAB:5.097-PR, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos, etc.

O Banco requereu a realização de bloqueio on-line via BacenJud (fls. 

176/177).

Pois bem.

 É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o ARRESTO/PENHORA on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.

Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$5.523,99 em 

nome de LAURO BUOGO, que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições do executado (art. 854, § 

3º do CPC/2015) que deverá ser INTIMADO por meio de seu patrono, via 

DJE.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos 

para deliberações e transferência ao SISCONDJ.

Outrossim, tendo em vista que desde o ano de 1989 aguarda-se 

informações acerca da missiva de fls. 143, bem como quanto ao ofício de 

fls. 181, proceda o Sr. Gestor contado telefônico com o Cartório 

Distribuidor de Arenápolis/MT reiterando o pedido, de forma a solver essa 

pendência que não pode perdurar ad aeternum.

Após, com a resposta, venham-me os autos conclusos para deliberações 

e análise do pleito de fls. 187/188.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809286 Nr: 15760-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFIRMATIVO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 

DE MATO GROSSO LTDA, SEBASTIÃO FORTUNATO JÚNIOR, YVA PAES 

DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GABRIELA DE SOUZA CORREA - 

OAB:10031, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NAIARA FABIANA 

XAVIER DA SILVA MELO - OAB:19677, SEBASTIÃO CARLOS DE 
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OLIVEIRA - OAB:4.032

 ...Feitas essas ressalvas, REJEITO a prescrição aventada.Portanto, 

DEFIRO o pedido, formulado às fls. 107/108, de tentativa de penhora “on 

line”, via convênio BACENJUD, considerando que, a partir da vigência da 

Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), 

obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de 

que o ARRESTO/PENHORA on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. Verifico 

do extrato em anexo que o referido procedimento não logrou êxito.Desta 

sorte, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca 

da pesquisa realizada neste feito, que indique bens passíveis de serem 

penhorados e/ou requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 66950 Nr: 653-19.1988.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO AFONSO DA SILVA, RODOLFO 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - OAB:2321-B

 ...Nada obstante, com fito de evitar mais procrastinação, determino a 

expedição de nova Carta Precatória à Comarca de Poconé-MT, para que 

procedam nova avaliação e praça do bem penhorado às fls. 49 e de todos 

os atos intimando as partes exequente e executado via publicação no DJE 

e intimação pessoal do terceiro interessado – Aristoteles Bivar da Silva 

Filho, via correio com aviso de recebimento no endereço constante no 

Sistema Infojud – Rua Saturnino Miranda, 315, Casa 19, bairro Santa 

Felicidade, Curitiba-PR CEP 82030-320 e, caso infrutífera esta diligência, 

por meio de edital.Para tanto, encaminhe-se com a carta precatória a cópia 

desta decisão, da petição inicial de fls. 02/04, do título de fls. 05/08, do 

Termo de Penhora de fls. 18, dos instrumentos procuratórios de fls. 

202/203 e de fls. 205/206 quanto a estes autos. Junte-se também a cópia 

dos seguintes documentos constantes nos Embargos à Arrematação – 

petição inicial de fls. 05/11, procuração de fls. 12, sentença de fls. 

103/111 e acórdão às fls. 180/185, bem assim da pesquisa efetuada no 

Sistema Infojud quanto ao terceiro interessado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 953078 Nr: 1535-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MENDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, 

para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado para operações da mesma espécie no mesmo período de cada 

contrato e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO HSBC BANK BRASIL S/A em 

face de FRANCISCO MENDES RIBEIRO, condenando o réu/embargante ao 

pagamento do valor devido em decorrência do contrato que ampara a 

inicial, contudo mediante a revisão do cálculo na forma firmada em 

embargos, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da 

Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de 

Sentença).Por ter o autor decaído de parte mínima, condeno ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa.Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1156968 Nr: 34660-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andré de assis - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517-B/MT

 Vistos, etc.

Conforme consta no acordo foi entregue em dação em pagamento o imóvel 

no valor de R$313.000,00, utilizada a cota capital de R$23.650,00, sem 

notícia de que esse abatimento não ocorreu, já que documentado, 

portanto, restando uma parcela de R$100.000,00 em 20/11/2017, do 

montante reconhecido de R$436.650,00, tem-se que ficou pendente 

somente R$100.000,00.

Desta feita, intimo a exequente para esclarecer seu cálculo, já que ao que 

tudo indica a atualização deve se dar somente sobre o saldo devedor, 

supra mencionado, sobre o qual deve recair as amortizações anunciadas 

às fls.75.

Assim, concedo o prazo de 15 dias, para cumprimento do ato acima, bem 

como, para esclarecer a razão do pedido de penhora sobre o imóvel dado 

em "dação em pagamento".

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 741585 Nr: 38405-19.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHIGUTI ASSESSORIA CONTABIL, KATIA 

CRISTINA CUNHA CHIGUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Às fls. 07 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome das 

executadas(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 3.516,26 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições das executadas (art. 854, 

§ 3º do CPC).Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, proceda-se a 

INTIMAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, via mandado, a ser cumprido no 

endereço: Avenida Doutor Meirelles, Nº 755, Quadra 26, Lote 34, Bairro 

Altos do Coxipó, nesta cidade, para que se manifeste acerca do bloqueio 

realizado em sua conta bancária (R$ 3.516,26) no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Para tanto, intimo o exequente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).Sem prejuízo, deverá ainda o 

exequente se manifestar acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, no mesmo prazo acima e/ou 

requerer o que entender de direito, tudo sob pena de extinção do feito e 

desbloqueio do montante penhorado via BacenJud.Na mesma 

oportunidade, deverá o exequente se manifestar acerca do veículo dado 

em garantia, conforme descrito na exordial.Transcorrido, em caso de 

silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 238794 Nr: 7719-20.2006.811.0041

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL MATO GROSSO DE PAPÉIS 

LTDA., PAULO DE ARAÚJO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos constata-se que o executado faleceu em 

08/08/2009, não sendo regularizado o polo passivo da ação, até esta data.

Desta feita, em regular impulso oficial procedi a pesquisa ao sistema 

Infoseg com o fito de obter informações acerca de seus genitores, porém, 

verifiquei que seu pai é falecido desde o ano de 1999 e sobre a sua mãe 

não consta qualquer informação.

Em pesquisa à DRF, tem-se a inexistência de bens em nome dos 

devedores, arquivada em pasta própria n.XXXVIII.

Assim, considerando o montante bloqueado às fls. 58, intimo o exequente 

para, no prazo de 15 dias apresentar seus dados bancários para 

levantamento do valor indisponibilizado.

Sem prejuízo, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

que realize a necessária vinculação a este juízo do montante bloqueado 

às fls.69.

Após, concluso para expedição do alvará e arquivamento do feito nos 

moldes do artigo 921, III do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 950687 Nr: 170-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFICAZ ADMINSTRADORA DE SERVIÇOS 

LTDA, ANTONIO CARLOS RAMOS PINTO, WLADIMIR DE MESQUISTA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT

 Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca das fls. 118/130 no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 734953 Nr: 31290-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA, 

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor do v. decisum de fls. 180/181, procedo incontinenti à 

manutenção do bloqueio em 20% e desbloqueio do remanescente (extrato 

em anexo).

Ademais, promovo à transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, 

não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – 

TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização e 

vinculação dos valores contidos no ID informado no extrato em anexo.

Outrossim, intimo o Banco para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas nos autos no prazo de 15 dias.

No mais, cumpra-se a parte da deciasão de fls. 122/123, referente à 

citação ficta da executada Juliana nos termos do art. 257, inciso II do 

Código de Processo Civil/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 755516 Nr: 7550-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ...“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a 

sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o 

disposto no art. 313, §§ 1o e 2o....Art. 313. Suspende-se o processo:I - 

pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;§ 1o Na hipótese 

do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.§ 2o Não 

ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz 

determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:I - falecido 

o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do 

respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 

(seis) meses;...Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de 

qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no 

processo.Art. 688. A habilitação pode ser requerida:I - pela parte, em 

relação aos sucessores do falecido;”De tal sorte, tenho que não possui 

fundamento as razões lançadas na Exceção apresentada pela viúva do 

réu, de modo que REJEITO o pleito e procedo sua intimação, por meio de 

publicação no DJE, para no prazo de 15 dias declinar os dados e 

endereços dos demais sucessores, para habilitação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 260906 Nr: 21461-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CLELIA 

REGINA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 Procedo à intimação das partes para, querendo, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do termo de penhora de fls. 163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 847534 Nr: 51025-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Desta sorte, CHAMO O FEITO À ORDEM e determino as anotações 

pertinentes quanto à inclusão do executado GILMAR GOLIN.No mais, na 

forma dos requerimentos de fls. 102, 107, 116/117, quanto ao pedido de 

pesquisas quanto a este, faço constar que, a partir da vigência da Lei 

11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), 

obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de 

que o ARRESTO/PENHORA on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. Verifico 

do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou inexitoso.Com 

efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.No mesmo prazo, considerando a localização 

de novo endereço do réu GILMAR GOLIN (extrato Infojud que segue), 
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Intimo o Banco, via publicação desta determinação, para no prazo de 15 

dias efetuar o depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 944800 Nr: 57327-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES, 

RENATO BISSE CABRAL, RUSSIVELT PAES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.652/MT, RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9.201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:4.503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos, etc.

Ante o decurso do prazo de fls. 376 e a extinção do feito às fls.274, 

procedo à expedição do Alvará nos termos da decisão de fls. 371, ante a 

conclusão definitiva da prestação jurisdicional.

Assim, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 936662 Nr: 52920-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA MARIA OLIVEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da decisão de fls. 118, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca 

do laudo pericial às fls. 121/123.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752750 Nr: 4616-92.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MARQUES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:16209-A/MT

 (...) Posto isso, CHAMO O FEITO à ORDEM quanto à decisão de fls. 118, 

haja vista que inexistem valores a serem vinculados aos autos e, é fato 

incontroverso quanto à decretação da falência da executada, sobejando 

evidente a impossibilidade de pretender, de forma autônoma, a cobrança 

de valores em detrimento do concurso universal, SUSPENDO a presente 

ação nos termos do art. 6º da Lei 11.101 /2005 enquanto durar a 

liquidação, cumprindo ao exequente a iniciativa de habilitar o crédito em 

seu favor objeto dos presentes autos junto ao processo da liquidação. Em 

caso de expedição de certidão de crédito em favor do exequente, visando 

à habilitação do crédito junto à massa falida (que deverá ser solicitada na 

secretaria deste Juízo Especializado), retornem-me os autos conclusos 

para extinção, se for o caso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 811383 Nr: 17868-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. F. M. FILHO, HERMES FERREIRA DE 

MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Ação Monitória em fase de cumprimento de 

sentença.

A Contadoria apresentou laudo pericial às fls. 196 em que foi encontrado o 

débito remanescente no montante de R$18.632,93.

A causídica dos requeridos renunciou ao mandato que lhe foi concedido, 

conforme se vê às fls. 198/200.

O Banco requereu a realização de bloqueio on-line às fls. 202/203.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Não obstante a renuncia informada às fls. 198/200, nota-se dos autos que 

a causídica teve acesso ao laudo pericial, assim, a homologação é a 

medida que se impõe.

Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 196 e, determino a intimação dos 

requeridos, via correio com A.R (endereço de fls. 200), para que efetuem 

ao pagamento (devidamente atualizado na data depósito) no prazo de 15 

dias, sob pena de multa do art. 523 CPC/2015, bem como para que 

constituam novo patrono em igual prazo.

Em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para análise do pleito 

de fls. 202/203.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 400733 Nr: 33471-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 Vistos, etc.

Considerando que cabia a Ribertrans o pagamento do débito em aberto 

e/ou a devolução do bem, o que não ocorreu até esta data.

Assim, intimo a ré para no prazo de 05 dias efetuar o pagamento do débito 

indicado às fls.183.

No mesmo prazo, itimo a autora para informar o local onde poderá ser 

efetuada a busca e apreensão do Utilitário placas KAR2293.

Transcorrido o prazo acima quanto a Ribertrans e, indicado onde será 

cumprido o mandado, com recolhimento das diligências do Sr. Meirinho, 

expeça-se.

Em caso de silêncio, arquivem-se com as anotações devidas, tendo em 

vista a prestação jurisdicional, restando direito disponível.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819129 Nr: 25409-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE ALVES PEREIRA-ME, JOSIANE 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

das devedoras passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 
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jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da credora.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens das executadas passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 449354 Nr: 22373-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - BANCO INVESTIMENTO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 132/133 posto que formulado por 

terceiro estranho à lide, observando que a repetição do ato dará azo a 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado nos 

moldes do artigo 77 do CPC.

No mais, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias manifestar-se nos 

autos acerca das pesquisas realizadas neste feito.

No mesmo prazo, intimo o exequente para promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), tudo 

sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeçam-se mandados de citação e demais atos, a serem 

cumpridos nos endereços: Rua Cursino do Amarante, Nº 1220, Edifício 

Athenas Garden, Cobertura, Bairro: Duque de Caxias II e Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, Nº 1767, Apto 12, Bairro: Bosque da 

Saúde, ambos nesta cidade.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 815271 Nr: 21725-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA SANTIAGO LTDA ME, 

JEFFERSON SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada dos Malotes Digitais constantes da capa dos autos 

(Protocolo nº 82120181096366 de 16/08/2018, 81120183287619 de 

11/04/2018 e 82120181096363 de 16/08/2018).

Tratam-se os autos de ação de execução interposta por Itaú Unibanco S/A 

em face de Metalúrgica Santiago Ltda – ME e Jeferson Santiago.

Não obstante a ação revisional de nº 023/1.13.0010948-8 ter sido julgada 

parcialmente procedente, vislumbra-se do sítio do TJRS que o

 Banco apresentou Recurso de Apelação (extrato em anexo), assim, 

aguarde-se o julgamento do referido recurso.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 392233 Nr: 27713-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A - (SUCESSOR POR 

INCORPORAÇÃO DO BANCO ABN AMRO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE DE MATOS MORAIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13994-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Em primeiro lugar, ante a juntada do documento de fls. 85, proceda-se a 

alteração do polo ativo da ação passando a constar FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.

Ademais, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Às fls. 60 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito 

de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem do arresto, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização do arresto via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no 

prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, 

sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1067630 Nr: 54346-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SEBRAE - SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFX ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME, ELZIO 

SALDANHA, FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA, JOSE 

ANTONIO GASPARELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11.866/MT

 ,.Ao prestar informações, este juízo singelo constatou que assistiam 

razão os agravantes ao pleitearem pela liberação de valores ante a 

ausência de tentativa de citação, por inércia do Banco em depositar 

diligência, contudo, deixando o montante bloqueado, considerando a parte 

final da decisão do E. TJ/MT que vedou o levantamento por ambas as 

partes.Na tentativa de citação dos executados, o Oficial de Justiça não 

obteve êxito, conforme certidão de fls. 76.Às fls. 78/81 foi acostado aos 
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autos o teor do v. Acórdão do RAI nº 1014017-51.2017.8.11.0000 que foi 

julgado extinto por perda superveniente de objeto, ante o reconhecimento 

do Juiz singelo de que não houve tentativa de citação válida dos 

executados.É o relatório. Decido.Inicialmente, cumpro o disposto no V. 

Acórdão e procedo ao desbloqueio do montante.Ante a juntada do termo 

de inventariante de fls. 59 vº, proceda-se a alteração do polo ativo da 

demanda, passando a constar no lugar de Ezio Saldanha, Espolio de Elzio 

Saldanha representado pela inventariante Flavia Aparecida Costa Marques 

Saldanha.No mais, tendo em vista o comparecimento espontâneo dos 

executados na ação, considero-os devidamente citados, inclusive quanto 

a pessoa jurídica já que representada por Flavia Aparecida Costa que 

assinou em nome dessa o contrato de fls.07/13.Intimo o exequente para, 

no prazo de 15 dias se manifestar indicando bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio 

ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Ao final, 

intimem-se os executados para dizerem se tem interesse na continuidade 

da ação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 341604 Nr: 11985-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA INES F TAQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:11.959-B-MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.8071-A/MT

 Vistos, etc.

Não obstante ao pleito de fls. 127/129, nota-se dos autos que o Banco 

promoveu ao depósito no montante de R$3.739,87 – fls. 132, já vinculado 

aos autos e atualizado nesta data em R$4.159,38.

Assim, INTIMO a exequente ELMA para que se manifeste quanto ao valor 

pago, no prazo de 15 dias, sob pena de concordância tácita e posterior 

extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Em tempo, deverá a exequente, no mesmo prazo, trazer aos autos seus 

dados bancários atualizados para o levantamento do necessário Alvará 

Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71725 Nr: 3996-03.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Vistos, etc.

O exequente requereu a fixação de novos honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 85 do CPC, bem como a realização de bloqueio on-line.

Pois bem.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o arresto/penhora on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente.

 Consigno, que os autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos 

extratos informados pelas instituições financeiras, observando-se o 

contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do 

artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.

 O procedimento sobejou exitoso (extrato anexo), ocasião em que fora 

penhorada a quantia de R$35.812,84 em nome da Dibens, que deverá ser 

transferida para conta dos depósitos judiciais após a decisão de possíveis 

arguições dos executados, nos termos do art. 854, § 3º do CPC/2015.

Com efeito, nos termos do artigo 854, §2º do NCPC, intimo os executados, 

via DJE, para que se manifestem acerca do bloqueio realizado nos autos 

no prazo de 05 dias, conforme preconiza o §3º do mesmo artigo.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

transferências dos valores ao SISCONDJ, se for o caso.

Sem prejuízo, em consonância com o artigo 85, § 1º do CPC/2015, fixo 

novos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cálculo 

apresentado pelo exequente, cujo cálculo deverá ser aportado pelo 

exequente no prazo de 15 dias.

Sobre o assunto, vejamos o teor da Súmula 517 do STJ:

“Súmula 517: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de 

sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para 

pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da 

parte executada."

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914868 Nr: 40066-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTAK INFORMATICA LTDA ME, KENIA 

DIGLIANNE PAES DE BARROS, DOVANIR CANDIDO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT 11.383, Carlos Eduardo Teixeira - OAB:11.383

 Intimação da parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do pleito de fls.103/104, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059493 Nr: 50766-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Vistos etc.

Tendo em vista a triangulação processual, necessário in casu que seja 

ouvida a parte contrária.

Desta feita, intimo a executada para no prazo legal, apresentar suas 

contrarrazões, quanto aos declaratórios de fls.115/119.

Empós, conclusos para apreciação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1048316 Nr: 45649-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher devidamente a diligência do Oficial de Justiça, uma vez que o 

valor da guia apresentada às fls. 63/64 (bairro Bosque da Saúde – zona 
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04) não condiz com o valor do endereço indicado na exordial (bairro 

Getulio Vargas– zona 08), sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 992909 Nr: 19858-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA COMERCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTOS 

LTDA - ME, CINTIA CRISTINA CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - 

OAB:10.016/MT, UELLITON DA SILVA LACERDA - OAB:21.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Intimação do Banco para no prazo 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

das fls. 45/49.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026811-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO (ADVOGADO(A))

JAILSON CEZAR MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026811-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JAILSON CEZAR MARTINS RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos 

etc... Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 

2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da justiça gratuita. Constata-se nas razões 

fáticas da inicial, que pretende o autor, por meio desta ação, a revisão de 

cláusulas contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a legalidade 

de taxas e tarifas administrativas. Quanto ao ponto, destaco que no 

Recurso Especial n. 1.578.526-SP, sob a relatoria do insigne Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o recurso submetido como 

paradigma à análise de Repercussão Geral, na forma do art. 1.040 do 

CPC, para a consolidação do entendimento da Corte quanto a “validade da 

cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados 

por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”. Ainda, 

determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso 

II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de autocomposição, tutela 

provisória, resolução parcial do mérito e coisa julgada, de acordo com as 

circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo.” Deste modo, 

por verificar que este feito visa revisar a matéria em discussão no aludido 

Recurso Especial, em estrito cumprimento à ordem superior, determino a 

SUSPENSÃO deste processo, até o julgamento do REsp n. 1.578.526-SP. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019626-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO (REQUERENTE)

SERGIO PAULO GROTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019626-86.2017.8.11.0041. REQUERENTE: NIVALDO ALMEIDA 

SANTIAGO REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc. Intimo as 

partes, por meio de publicação desta decisão no Diário de Justiça, para 

que no prazo comum especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade o fim a que se destinam e, caso pretendam a 

oitiva de testemunhas, que apresentem o rol e respectiva qualificação, na 

forma do art. 450 do CPC, não obstante seja de incumbência de cada parte 

a notificação das testemunhas (art. 455 do CPC). Após, conclusos para o 

saneador ou julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de 

setembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020890-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECO LAV CUIABA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020890-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LABOR FOMENTO MERCANTIL 

LTDA - ME EXECUTADO: ECO LAV CUIABA LAVANDERIA INDUSTRIAL 

LTDA Vistos etc. Compulsando os autos, observo que a relação contratual 

objeto desta ação é de contrato de fomento mercantil, tanto que em 

nenhum dos polos encontra-se inserida uma instituição financeira, sendo 

certo que nenhuma das partes pratica atividade tipicamente bancária. 

Apesar de a parte autora alegar que as agências de fomento estão 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, do sítio eletrônico da 

aludida autarquia, extrai-se a definição de agência de fomento como 

sendo: “Agência de fomento é a instituição com o objetivo principal de 

financiar capital fixo e de giro para empreendimentos previstos em 

programas de desenvolvimento, na unidade da Federação onde estiver 

sediada. Entre os potenciais beneficiários do financiamento (operações 

ativas) estão projetos de infraestrutura, profissionais liberais e micro e 

pequenas empresas. Indústria, comércio, agronegócio, turismo e 

informática são exemplos de áreas que podem ser fomentadas. A agência 

de fomento pode inclusive abrir linhas de crédito para municípios de seu 

estado, voltadas para projetos de interesse da população. 

Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de 

interesse comum, as agências de fomento podem prestar assistência a 

programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de 

atuação. A agência fomento deve ser constituída sob a forma de 

sociedade anônima de capital fechado. Cada estado e o Distrito Federal 

podem constituir uma única agência, que ficará sob o controle do ente 

federativo onde tenha sede. A expressão Agência de Fomento, acrescida 

da indicação da Unidade da Federação controladora, deve constar 

obrigatoriamente da denominação social da instituição. A supervisão de 

s u a s  a t i v i d a d e s  é  f e i t a  p e l o  B a n c o  C e n t r a l . 

(Inhttps://www.bcb.gov.br/pre/composicao/agencia_fomento.asp) No 

mesmo link, estão relacionadas as agências de fomento e, dentre aquelas 

em atividade neste Estado, não consta a empresa ora requerente, senão 

vejamos: 1 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

- DESENVOLVE MT 2 - AMAGGI S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO 3 - ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - 

POUPEX 4 - BANCO ABC BRASIL S.A. 5 - BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. 6 - BANCO BRADESCO S.A. 7 - BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. 8 - BANCO DA AMAZONIA S.A. 9 - BANCO 

DAYCOVAL S.A. 10 - BANCO DO BRASIL S.A. 11 - BANCO INDUSVAL 

S.A. 12 - BANCO INTER S.A. 13 - BANCO ORIGINAL S.A. 14 - BANCO PAN 

S.A. 15 - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. 16 - BANCO 

SAFRA S.A. 17 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 18 - BANCO 

TRIANGULO S.A. 19 - BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA 20 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 25 - CENTRAL 

DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E 

MATO GROSSO DO SUL 26 - COLUNA S/A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS 27 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL 
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SICREDI CENTRO NORTE 28 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E 

MATO GROSSO DO SUL ? SICOOB UNIÃO MT/MS 29 - COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB 

CREDIP. 30 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CERRADO MATOGROSSENSE - SICOOB CERRADO MT 31 - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE 

MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT 32 - COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB 

NORTE MT 33 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL. 34 - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - 

SICOOB INTEGRAÇÃO 35 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 36 - 

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 37 - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE ? SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE 38 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 39 - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE 

MATO-GROSSENSE ? SICREDI NORTE MT/PA 40 - COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI 

SUDOESTE MT/PA 41 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO ? SICREDI SUL MT 42 - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 43 - COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO 

MT 44 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

UNIVALES ? SICREDI UNIVALES MT/RO 45 - COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO 46 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO BRF - 

CREDIBRF 47 - DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS 48 - DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 49 - 

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 50 - F.D'GOLD - 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 51 - 

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. 52 - GLOBEX 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 53 - ITAÚ UNIBANCO S.A. 54 

- OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 55 - 

PARMETAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 

56 - UNIPRIME CENTRO-OESTE DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO 

57 - WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A. Conforme 

Convenção Diplomática de Ottawa-Maio/88 da qual o Brasil foi uma da 53 

Nações signatárias, consta do Art. 28 da Lei 8981/95, ratificado pela 

Resolução 2144/95 do Conselho Monetário Nacional, esta modalidade 

contratual pode ser definida como a “prestação continua e cumulativa de 

assessoria mercadológica e creditícia, de seleção de riscos, de gestão de 

crédito, de acompanhamento de contas a receber e de outros serviços, 

conjugada com a aquisição de créditos de empresas resultantes de suas 

vendas mercantis ou de prestação de serviços, realizadas a prazo”. Há 

de se destacar que tais pessoas jurídicas, cujos assentamentos são 

registrados na Junta Comercial, são impedidas de praticar atos privativos 

do Sistema Financeiro Nacional, sob pena de responder por processo 

administrativo e criminal, nos termos da Resolução 2144/95 do CMN. Ao se 

ter em vista que, com o Provimento n.º 004/2008 do Conselho da 

Magistratura, este Juízo passou a ter competência exclusiva para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independente do polo processual que ocupem, tenho que, 

em se tratando a relação jurídica posta não atinente às especificações da 

competência desta vara, por não ser relação bancária, a determinação de 

retorno dos autos à Vara Cível de origem é medida que se impõe. Nesse 

sentido: “CONTRATO DE FACTORING. RECURSO ESPECIAL. 

CARACTERIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FACTORING COMO INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. DESCABIMENTO.APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR À AVENÇA MERCANTIL, AO FUNDAMENTO 

DE SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVIABILIDADE. 1. As 

empresas de factoring não são instituições financeiras, visto que suas 

atividades regulares de fomento mercantil não se amoldam ao conceito 

legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de recursos de 

terceiros. Precedentes. 2. ‘A relação de consumo existe apenas no caso 

em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto 

ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na 

cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte 

econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser 

considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais 

conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações’. 

(REsp 836.823/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJ de 

23.8.2010). 3. Com efeito, no caso em julgamento, verifica-se que a ora 

recorrida não é destinatária final, tampouco se insere em situação de 

vulnerabilidade, porquanto não se apresenta como sujeito mais fraco, com 

necessidade de proteção estatal, mas como sociedade empresária que, 

por meio da pactuação livremente firmada com a recorrida, obtém capital 

de giro para operação de sua atividade empresarial, não havendo, no 

caso, relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 

938.979/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012) Também nessa vertente, a 

orientação há muito sedimentada pelo Colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RAC – AÇÃO PAULIANA MANEJADA POR 

EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO – ACOLHIDA – EMPRESA DE FACTORING NÃO SE EQUIPARA 

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

ATO SENTENCIAL CASSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 2º, DO CPC 

– REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – RECURSO PROVIDO. 1 – A Vara Especializada em Direito 

Bancário da Capital foi criada pelo Provimento n. 004/2008 do Conselho da 

Magistratura, ficando com a competência exclusiva para processar e 

julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 – A empresa de factoring não é Banco, tampouco é 

equiparada a Instituição Financeira fiscalizada pelo Banco Central, de 

maneira que a Ação Pauliana proposta pela Apelada não poderia tramitar 

na Vara Especializada em Direito Bancário. 3 – Tratando-se de 

incompetência absoluta em razão da matéria, é de rigor a nulidade do ato 

decisório que, no caso, é a sentença, e a consequente redistribuição da 

demanda principal para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais.” (Ap 

110457/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 

29/04/2014) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo 

para processar esta demanda, e determino a redistribuição destes autos a 

uma das Varas Cíveis - Feitos Gerais desta Capital. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033360-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELLY ALVES CUNHA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO BARBIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033360-07.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: CRISTIANO BARBIERI Vistos etc. Prefacialmente, intimo a 

instituição financeira para, no prazo de 15 dias, comprovar o pagamento 

da diligência apontada no documento Id. 11477657. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão, com liminar cumprida e citação da parte ré que em 

contestação pretende a revisão de cláusulas contratuais e, dentre seus 

requerimentos, discute a legalidade de taxas e tarifas administrativas. 

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526 SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”. Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, 

dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. 

art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 
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critério do juízo.” Deste modo, por verificar que este caderno processual 

visa revisar a matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em 

estrito cumprimento à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste 

processo, até o julgamento do REsp n. 1.578.526 SP. Nada obstante, por 

observar que já houve o cumprimento da liminar, com fito de evitar 

prejuízos à instituição financeira, autorizo-a a vender o bem apreendido, 

na forma do art. 3º, § 1º, do DL 911 69. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 

de setembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012925-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (EXECUTADO)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025346-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

PRIME SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER AZAMBUJA POSCA GIUGNI (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021762-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS DE PAULA SOUZA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017979-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004003-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para regularizar a representação 

processual do acordo firmado. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

06.09.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020895-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003171-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035974-82.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL HILARIO DE ASSIS (AUTOR(A))

VALERIA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Expeça-se alvará do perito e intimem-se as partes para 

manifestarem sobre o Laudo Pericial no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 

06.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023341-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE LUZIA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir o mandado expedido, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038832-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014565-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY MARIA LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022583-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir o mandado expedido, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001090-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY PADILHA DA CRUZ (EXECUTADO)

R P DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005631-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENITA GARCIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora comprovar a distribuição da carta precatória, no 

prazo legal. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017009-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016287-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Proceda-se penhora como postulado nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.09.18 Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento 

da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para 

o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009823-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda (ADVOGADO(A))

EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GENILTO ADENALDO NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Proceda-se penhora como postulado nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.09.18 Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento 

da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para 

o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021650-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019826-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011188-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (EXECUTADO)

A A TROMBIM - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Proceda-se penhora como postulado nos autos. Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017284-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOELSON VENEGA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029374-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NONDES ANDRADE (REQUERIDO)

EVANILDA BRAGA ORTENCIO MUNHOZ (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS NEVES ROSA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e 

data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER AZAMBUJA POSCA GIUGNI (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e 

data de nascimento, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025168-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO (ADVOGADO(A))

ELY MARIA PATRINHANI RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

CAMILO ROMAO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a substituição do polo ativo da ação, em face da 

cessão apresentada, com as formalidades legais. Após, cumpra-se toda 

decisão dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.09.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038519-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a emenda da inicial devendo proceder a retificação do 

valor da causa. Proceda-se anotações necessárias. Cumpra-se despacho 

inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 06.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029436-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 
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purgação de mora de R$ 101.812,22(cento e um mil, oitocentos e doze 

reais e vinte e dois centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06.09.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029535-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULES EDESIO ALVES SORNA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029435-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH (EXECUTADO)

GHO - CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - ME (EXECUTADO)

MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06.09.18

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029521-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

06.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014667-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MELO DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026345-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA'S ALIMENTO LTDA - ME (RÉU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

 

Deverá a parte autora juntar aos autos a guia de distribuição da ação e a 

guia de diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134695 Nr: 24957-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE EXEQUENTE: Fica o exequente intimado para se 

manifestar sobre o fim do prazo de blindagem, de que dispõe o art. 6º, §4º 

da Lei n° 11.101/2005, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1100885 Nr: 10904-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO, EDITORA ABRIL 

COMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILZA DE CASTRO 

BRANCO - OAB:17146, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da parte autora para manifestar sobre pagamento da 

condenação anunciado às fls.259/260.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1056509 Nr: 49384-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON MORAES DA 
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COSTA, JOSÉ ALVES DA COSTA, ILMA TAVARES DA COSTA, WILKER 

MORAES DA COSTA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MORAES DA COSTA, ALAÍDE 

RONDON DA COTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21.536-O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO, inscrito na OAB/MT sob o n. 21.536-O/MT, intimado 

para devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

rápida para cópia realizada em 29/08/2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118680 Nr: 18183-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se mandado expedido de fl.80, que possui o mesmo ditado à 

fl.113, considerando que a execução possui rito próprio não dispensando 

a atuação do meirinho.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1120806 Nr: 19123-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LACERDA BELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para citar e intimar 

da apreensão o requerido no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que não serão considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123555 Nr: 20271-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANDRADE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158006 Nr: 35076-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTOVÃO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADSON ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:29222

 Vistos, etc.

 Considerando a existência de título executivo extrajudicial e mora da parte 

requerida, Converto a presente em Ação de Execução Forçada, 

proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor.

INCLUA-SE NO POLO PASSIVO O DEVEDOR DE FL.180.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do 

bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829)

3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se 

houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, 

serão reduzidos à metade.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1084524 Nr: 3638-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 407737 Nr: 39006-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA WILLEMAN-ME, DIVA WILEMANN, 

ARILDO GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Fica a parte exequente intimada para esclarecer a postulação de fls. 

181/182 dos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT
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 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para retirar cópia 

do Termo de Penhora formalizado nos autos, na Secretaria desta vara, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1143395 Nr: 28852-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Ficam as partes executadas devidamente intimadas, na pessoa de seu 

advogado Dr. José Antonio Alvares, OAB/MT n° 3.432, para se 

manifestarem sobre a penhora a termo formalizada nestes autos, no prazo 

de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805581 Nr: 12041-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Drª. ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ, 

OAB/SP n° 178.930: Deverá, no prazo de Lei, regularizar a representação 

processual, vez que o substabelecimento de fls. 98 não tem efeito, por 

não costar nos autos procuração que o justifique.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1116991 Nr: 17457-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R. P. CONSTRUTORA, JOSÉ CARLOS PENA 

DA SILVA, JOSÉ CARLOS PENA DA SILVA, ADINALVA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEZER JOSE TEIXEIRA - 

OAB:21149/O

 Vistos, etc.

Intime-se a sociedade da qual foram penhoradas as quotas, para cumprir 

determinação do artigo 861 e seus incisos, no prazo de quinze dias. Após, 

diga o credor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1126815 Nr: 21655-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES & SOUZA LTDA - ME, REINALDO DA 

SILVA NUNES, ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O autor não providenciou o cumprimento do despacho inicial até a 

presente data.

Assim, intime-o para cumprir o mandado e carta precatória expedida nos 

autos, no prazo legal, sem prorrogação. Após, analisarei pedido de 

bloqiueio on line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 5299 Nr: 3054-39.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO 

CHAVES LTDA., ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA, ROSILENE AFONSO 

DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, 

ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 945213 Nr: 57513-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134883 Nr: 25025-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 790075 Nr: 44114-98.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LUIZ MONTEIRO CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 807046 Nr: 13521-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMAR DE MORAES VARELLA ME, NELMAR 

DE MORAES VARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 874177 Nr: 12780-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA IMPORTADOS DE OCULOS LTDA - ME, 

SAULO DA CRUZ CARDOSO, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 423868 Nr: 8128-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ANGELO OSSANI, DIOGENE VERGINIO 

BENETTI, EPITÁCIO RIBAS DA ROSA, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743/RS, ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - 

OAB:9916-B/MS, AMARINHO LEMOS DOS SANTOS - OAB:15982, 

JESSENER SEVERO - OAB:65.519 RS, JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193-B/MT, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, 

JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS, LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:17.980/A

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação acostada aos autos às fls. 1691/1697, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1167913 Nr: 39229-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VENDRUSCULO 

POSSARI - OAB:12.811/MT, JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - OAB:MT 

20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. DANILO 

VENDRUSCULO POSSARI, inscrito na OAB/MT sob o n. 12.811/MT, 

intimado para devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

comunicação à OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em 

vista a carga rápida para cópia realizada em 30/08/2018, ainda não 

devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795359 Nr: 1691-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL CAMPOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102017 Nr: 11353-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, BALDUINO 

MARHOLT, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER 

MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 424928 Nr: 8621-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA, EDSON FARIA LUZ, JOSÉ HENRIQUE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:
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Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 424928 Nr: 8621-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA, EDSON FARIA LUZ, JOSÉ HENRIQUE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795214 Nr: 1544-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora on line já foi efetivada nos autos, sem sucesso e 

sem alteração da situação.

Assim, deverá o autor indicar outros bens passíveis de penhora no prazo 

legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124444 Nr: 20633-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VIVEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ROSA SUCH - 

OAB:24.740

 1 - Em face do Ofício Circular nº 004/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

terceira temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 09/10/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 18/10/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446544 Nr: 20831-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, JOSÉ ALVES DA COSTA, ILMA TAVARES DA 

COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21.536-O, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, MARCIONE MENDES DE 

PINHO - OAB:13267

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO, inscrito na OAB/MT sob o n. 21.536-O/MT, intimado 

para devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

rápida para cópia realizada em 29/08/2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818566 Nr: 24903-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUITI IANAE, SUELI NANAMI UESUGUI IANAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, Rosemeri 

Mitsue Ozaki Takezara - OAB:7276-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. RUY NOGUEIRA 

BARBOSA, inscrito na OAB/MT sob o n. 4.678/MT, intimado para devolver 

os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida para 

cópia realizada em 29/08/2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 892834 Nr: 25113-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128340 Nr: 22313-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEM LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

petição de fls. 169/171, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 928957 Nr: 48698-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

certidão acostada à fl. 146 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 854647 Nr: 57177-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVINY CARLA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

ofício de fls. 183 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 903972 Nr: 32842-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE INÊS BROD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 785700 Nr: 39569-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883/MS, 

RICARDO A. DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Vistos, etc.

Prestei informações cuja cópia segue em anexo e enviada por malote 

digital.

Aguade-se dez dias para manifestação do autor. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 730541 Nr: 26606-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. CIRILO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE PERES BUCAIR - 

OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Defiro às partes o prazo de dez dias para manifestarem sobre laudo 

pericial. Após, conclusos.

Cumpra-ae.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166242 Nr: 38508-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIL RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14.962, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Em face da anuência tácita da parte autora de fl.174, declaro cumprida a 

obrigação, pelas exibição dos documentos e pagamento da sucumbência, 

nada mais havendo que reclamar nos autos.

Expeça-se alvará em seu favor e após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 29823 Nr: 363-28.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAHAMAS - AR CONDICIONADO LTDA, 

ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES, RICARDO MOURA DE ARAÚJO, 

LARICIA MELHORANÇA REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:1731, 

SALADINO ESGAIB - OAB:

 Vistos, etc.

Em face a inércia da parte executada em especificar bens a penhora ou 

apresentar justificativa, aplico a multa de dez por cemto.

Proceda-se a restrição do bem como postulado à fl.1165 e adite-se o 

mandado no endereço ali especificado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 314855 Nr: 19292-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA SOARES ABREU LTDA - EPP, NÉLIO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302-MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 Vistos, etc.

Em face da primeira parte da certidão de fl.366, declaro inexistente a 

arrematação de fl.305, devendo o bem retonar a hasta pública e o 

arrematante levantar os valores por ele depositado.

Proceda-se atualização do débito e some-se os valores depositados na 

arrematação de fl.308, com extrato direto da conta Única, para aquilatar 

necessidade de reforço de penhora. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 948131 Nr: 59219-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA DALVA NATALIA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Homologo a desistência da penhora de fl.125, para surtir seus efeitos 

legais, proceda-se o levantamento se já efetivada.

Aguarde-se o prazo de quinze dias e após, diga o autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 881133 Nr: 17492-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTES E SANTIGO LTDA - ME, REBECA 

CARNEIRO SANTIAGO, DANIEL NOVAES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:65.216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067 MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823175 Nr: 29290-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEBORBA - SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para apresnetar demonstrativo de débito atualizado para 

efetivar a penhora on line. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 854850 Nr: 57367-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para indicar qual o valor do débito para efetivar a 

penhora on line, pois apresentou dois cálculos com total diferente.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1031295 Nr: 37385-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN 

CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Vistos, etc.

Os executados ingressaram com a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, fls.377/394 asseverando que o credor à fl. 374 requereu o 

pagamento da importância de R$ 185.354,06 (cento e oitenta e cinco mil 

trezentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), contudo, enfatizam 

que a dívida já fora liquidada integralmente dentro da Recuperação Judicial 

da devedora principal Castoldi Diesel Ltda e de uma das avalistas Empresa 

de Transportes Castoldi Ltda (Processo código: 928293 – Processo de 

Recuperação Judicial) – fl.81.

 Enfatizaram que o credor tinha conhecimento da existência da Ação de 

Recuperação Judicial e que, inclusive, pediu desistência da presente ação 

de execução em relação às pessoas jurídicas recuperandas. Destacaram 

que o deferimento da Recuperação Judicial é datado em 30/05/2015 e que 

a lista de credores (fl.66) integra o Contrato n. 420.500.936, ora cobrado 

na presente demanda.

Asseveraram que a intenção do executado é receber a dívida duas vezes 

pelo mesmo crédito, o que caracteriza sua má fé. Elucidaram que o Plano 

de Recuperação Judicial foi aprovado pela Assembléia dos Credores (fls. 

440/460) e que houve a devida homologação – fl. 210/219 e fl. 462/470, e 

que, não houve nenhuma interposição de recurso da referida decisão 

homologatória por parte da Instituição Financeira, ora exequente.

 Mais, que ficou estabelecido pela Assembléia de Credores o pagamento 

do crédito do exequente mediante a cessão de recebíveis da devedora 

principal, e que, a devedora principal/recuperanda cedeu e transferiu os 

direitos e créditos referentes ao Processo n. 3092-32.2006.811.0086 – 

Código: 33382, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de 

Nova Mutum/MT, onde lá é autora/credora.

 Destacaram ainda, que a referida cessão, foi cedida e transferida 

mediante recibo datado em 21/08/2017, ao Banco do Brasil, ora 

exequente, a importância de R$ 2.687.166,83 (dois milhões seiscentos e 

oitenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), 

para a quitação das dívidas junto a exequente, incluída a dos autos, nos 

termos do Recibo de fl. 209 e 495.

Pugnaram desta forma, pela extinção da execução, visto que restou 

satisfeita e extinta a obrigação em decorrência da cessão e transferência 

dos direitos de crédito da devedora principal em favor do exequente, e, 

também, porque o Plano de Recuperação Judicial que foi devidamente 

aprovado e homologado pelo Juízo Universal extinguiu todas as ações 

promovidas pelos credores sujeitos ao processo recuperatório.

 Requereram a aplicação das penas de litigância de má fé da exequente, 

em razão de dolo processual, com a devida aplicação da multa e 

indenização no máximo da lei e condenação nas verbas de sucumbência. 

Juntaram documentos às fls. 395/495.

A parte exequente manifestou sobre a referida às fls. 499/503 e 

asseverou que o procedimento da Recuperação Judicial do devedor 

principal não impede o prosseguimento das execuções e nem induz 

suspensão ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros 

devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do art. 6° e art. 

52, III, bem como a novação a que se refere o caput do art. 59, todos da 

Lei n. 11.101/2005, por força do art. 49, §1°, da Lei n. 11.101/2005.

 Enfatizou que, muito embora a Recuperação Judicial opere uma novação 

das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, 

circunstâncias que possibilita ao credor exercer seus direitos contra 

terceiro garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções 

aforadas em face dos fiadores, avalistas ou coobrigados.

 Rebateu sobre o pedido de litigância de má fé, aduzindo que o exequente 

pode tanto exigir do devedor principal como de seus avalistas a dívida, 

não havendo que se falar na aplicação do referido instituto.

 Analisando a impugnação verifica-se que o impugnante/executado 

pretende em síntese a extinção da execução na tese de que restou 

satisfeita a obrigação em decorrência da cessão e transferência dos 

direitos de crédito da devedora principal em favor do exequente, e, 

também, porque o Plano de Recuperação Judicial que foi devidamente 

aprovado e homologado pelo Juízo Universal extinguiu todas as ações 

promovidas pelos credores sujeitos ao processo recuperatório. Requereu 

ainda, o reconhecimento da litigância de má fé da exequente, com a 

consequente aplicação da multa prevista em lei.

 Em que pese os executados asseveraram que a dívida restou satisfeita 

em decorrência da cessão e transferência dos direitos de crédito da 

devedora principal em favor do exequente, nos termos da cessão 

anunciada, respectivamente à fl. 209 e 495, tal não merece prosperar.

 Mencionado documento não é suficiente para se comprovar o pagamento 
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da dívida especificada na inicial, tão pouco, especifica o contrato ora 

executado na presente lide (Contrato n. 420.500.936).

 Referido documento apenas mostra uma expectativa de direito em prol do 

exequente, em relação a um crédito referente aos Autos n. 

3092-32.2006.811.0086 – Código: 33382, em tramite perante a Segunda 

Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, onde o Grupo Castoldi possui 

um suposto crédito a receber do devedor Maurício A. Borsato.

 Ainda, o referido não tem o condão de liberar os executados do 

pagamento da dívida dos autos. Ademais, sequer ficou comprovado pelos 

executados que o exequente recebeu o crédito ali descrito naqueles 

autos.

Caberia os executados comprovarem que, o crédito ali cedido pelo 

devedor principal, foi realmente recebido pelo exequente e 

consequentemente quitado o débito constante dos presentes autos, 

referente ao Contrato aqui que ora se executa – Contrato de Abertura de 

Crédito n. 420.500.936.

Portanto, não merece guarida a pretensão dos executados, pois os 

mesmos não comprovaram que a dívida fora devidamente quitada.

 Ainda, em que pese os executados enfatizaram que o executado tinha 

conhecimento da existência da Ação de Recuperação Judicial e que, 

inclusive, pediu desistência da presente ação de execução em relação às 

pessoas jurídicas recuperandas, nota-se que, de fato o executado pediu a 

desistência da ação em relação à pessoa jurídica, contudo, emendeu a 

inicial (fl.23) permanecendo o prosseguimento do feito em relação apenas 

aos executados garantidores Ramses Victor Castoldi e Renan Castoldi.

 Nota-se que ficou dirimido nos autos, respectivamente às fls. 148/151 e 

190/191, em sede de recurso de Apelação n. 37628/2016 e em sede de 

Recurso Especial n. 25932/2017 que os executados, devedores 

solidários, respondem pela dívida, pois possuem autonomia e 

independência na obrigação cambiária da qual acordaram, não havendo 

qualquer razão para isenta-los do pagamento da dívida anunciada nos 

autos.

 Oportuno colacionar o seguinte julgado do nosso Tribunal de Justiça:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO 

AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A recuperação judicial 

do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem 

induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros 

devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real 

ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 

6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, 

por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 

(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”A única exceção 

alcança somente sócios solidários, presentes naqueles tipos societários 

(em nome coletivo), o que não é o caso dos autos. (SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). Grifei e negritei.

 Ademais é o entendimento do STJ em decisão publicada em 19/09/2016, 

na Súmula nº 581, que:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede prosseguimento 

das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários 

ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

 Assim, não há como excluir a responsabilidade dos avalistas, com 

relação ao título executado, posto que a garantia conferida pelos avalistas 

não sofre interferência com o advento de Plano de Recuperação Judicial, 

raciocínio este decorrente do comando inserto no § 1º, do artigo 49 da Lei 

nº 11.101/05. No caso, persiste o direito do garantidor do título executado, 

inexistindo óbice na busca do crédito por parte do exequente.

Como dito anteriormente, já foi dirimido nos autos, diante das decisões 

proferidas em sede de Recurso de Apelação n. 37628/2016 (fls. 148/151) 

e em sede de Recurso Especial n. 25932/2017 (fls. 190/191), que muito 

embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele 

submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que 

possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, 

como foi o caso dos presentes autos.

 Por outro lado, os executados não comprovaram que houve o pagamento 

da dívida, como pretendido com a presente impugnação, pois apenas com 

o documento anunciado à fl. 209 e 495, não é suficiente e conclusivo que 

a dívida esteja quitada.

 Desta forma, não há que se falar em extinção da presente execução, 

devendo a mesma prosseguir por todos os seus termos.

No tocante à litigância de má-fé aduzida pelos executados, tal não merece 

guarida, pois não se configura nos termos estritos do art. 80 do Código de 

Processo Civil, tão pouco a aplicação da penalidade contida no artigo 81 

do mesmo diploma legal, isto porque, a aplicação da referida, é somente 

quando existente conduta dolosa por uma das partes no sentido de alterar 

a verdade dos fatos, o que não restou caracterizado.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos NÃO 

ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que 

não prevalece os argumentos defendidos na referida impugnação.

 Cumpra-se toda determinação de fl.377.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017963-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA (ADVOGADO(A))

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO (ADVOGADO(A))

JULICIO VICENTE DA COSTA (EXECUTADO)

JOELCIO GARCIA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. 

Após,digam-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028061-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ednaldo Reis de Faria Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.09.18

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020131-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTUAL SERVICOS EM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027410-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os Ebargos de Declaração, seno prazo, certifique-se. 
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Analisando seus fundamentos verifica-se que ocorreu erro ao digitar a 

sentença nos fundamentos da indenização de danos morais. Desta forma, 

procedo a correção do referido parágrafo, fazendo constar da seguinte 

forma: "Entendo que a cobrança indevida merece a condenação por 

danos morais, entretanto, uma vez que não foi efetivada a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e arbitro os danos 

morais em R$ 57.821,34 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e um 

reais e trinta e quatro centavos). No mais, prevalece a sentença tal como 

lançada. P. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06.09.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021979-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

EVERALDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO DAS GRACAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LEILA DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

LOCENIR MARIA SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LOUREMY VASCONCELOS DA SILVA (AUTOR(A))

MARCEY RIGOTTI MARTINS (AUTOR(A))

DORACI SATURNO MIRANDA (AUTOR(A))

ESTEVINA ALVES (AUTOR(A))

SEBASTIAO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

MADALENA ROCHA CUNHA (AUTOR(A))

ROSICLEIDE SILVA CALIXTO MARTINS (AUTOR(A))

ZILENE ALVES DAS CHAGAS (AUTOR(A))

CARLA PINTO DE AMORIM (AUTOR(A))

ODENIR DA SILVA (AUTOR(A))

DJALMA GONCALVES DE AMORIM JUNIOR (AUTOR(A))

CREUZA DE ANDRADE DOURADO (AUTOR(A))

PAULO SERGIO DO CARMO (AUTOR(A))

JANAINA MARIA PINTO DE AMORIM (AUTOR(A))

ELVIRA BEGALI DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSEANDRA APARECIDA CORREA DE AMORIM (AUTOR(A))

CILEI ALVES VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 06.09.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos ingressou 

com a presente Ação de Cobrança, objetivando o recebimento do valor 

consignado na inicial. Instruiu seu pedido com documentos iniciais. 

Regularmente citada por edital a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo assinalado, sem apresentar resposta, conforme certificado nos 

autos. Razão pela qual, lhe foi nomeado Curadora Especial. Em resposta 

manifestou pela negativa geral, sem ônus de impugnação específica. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Cobrança, objetivando o 

recebimento da importância consignada na inicial. Em resposta manifestou 

pela negativa geral, sem ônus de impugnação específica. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-I do Código de Processo Civil. Diante da documentação trazida 

na inicial, comprova o direito apontado na inicial, cabendo a procedência 

da ação. Ademais, a parte requerida não trouxe qualquer elemento para 

desconstituir o débito. Não resta dúvida que na presente ação está se 

discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Diante do exposto e considerando o que mais 

dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação 

Ordinária Condenatória, com fulcro no artigo 487-I do CPC e ACOLHO o 

pedido inicial, em todos seus termos. Em conseqüência, CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento do valor de R$ 239.035,75 (duzentos e trinta e 

nove mil trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), atualizados a 

partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT. Condeno 

a parte Requerida, nas custas e despesas processuais, bem como, nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, intime-se a parte requerida para em quinze dias, pagar a 

condenação, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e 

expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06.09.18

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8621-31.2010.811.0041 – Cod. 424928

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: NACIONAL MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA e 

EDSON FARIA LUZ e JOSÉ HENRIQUE DE CASTRO

INTIMANDO(A, S): Edson Faria Luz, Cpf: 03664522150, Rg: 252.757.922 

SSP SP; José Henrique de Castro, Cpf: 03664523121, Rg: 364.928.5 SSP 

MG; Nacional Mineração e Terraplanagem Ltda, CNPJ: 09536084000157

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 

5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de incorrer em caracterização de ato atentatório a justiça.

Cuiabá - MT, 5 de setembro de 2018.Laura Ferreira Araújo e Medeiros. 

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024526-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA AVALONE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033793-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CAIO JORGE DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034581-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018342-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000056-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023751-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DONIZETTE FERREIRA (RÉU)

RM3S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI EPP - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029966-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMY SHING - ME (RÉU)

JEREMY SHING (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034157-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA DA SILVA WAGNER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, conforme AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO e CERTIDÃO, 

em anexo, procedi à busca e apreensão do bem descrito na inicial, e que 

não foi possível proceder à citação da requerida CÉLIA MARIA DA SILVA 

WAGNER. o referido é verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 12 de dezembro de 

2017. SONIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037168-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR APARECIDA PINTO (RÉU)

PAULO SERGIO COSTA (RÉU)

JUMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011144-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

TFL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

JLB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

PAULO DURIC CALHEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037205-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE SANTOS LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023024-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OACY PINHEIRO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 202 de 891



WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias acerca da 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003018-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE ARRUDA SUSIN (EXECUTADO)

DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondência devolvida

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002231-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAJES PONTUAL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026653-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCIMAR CANDIDO DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1026653-23.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

14.310,12; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO HONDA S/A. Parte Ré: REQUERIDO: DULCIMAR CANDIDO DE 

MORAES Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça. CUIABÁ , 18 de maio de 2018. Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038773-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA DE HOLANDA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1038773-98.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

9.763,73; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO HONDA S/A. Parte Ré: REQUERIDO: CARMEM LUCIA DE 

HOLANDA COSTA O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. CUIABÁ , 18 de maio de 2018. Atenciosamente, 

DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038209-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTUNES VIEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ MANDADO DE 

CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITAÇÃO COM DILIGÊNCIA ZONA 02 Dados 

do Processo: Processo: 1038209-22.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

6.979,59; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181); Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Parte Autora: REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. Parte Ré: REQUERIDO: 

FERNANDO ANTUNES VIEIRA DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

FERNANDO ANTUNES VIEIRA DIAS Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 305, 

COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) em conformidade com o despacho abaixo 

transcrito. DECISÃO Numero do Processo: 1038209-22.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: FERNANDO ANTUNES 

VIEIRA DIAS Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por BANCO HONDA S/A, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada 

na presente ação, contra FERNANDO ANTUNES VIEIRA DIAS, igualmente 

qualificado. Na exordial o autor requereu a busca e apreensão de 01 

(uma) motocicleta, Marca: HONDA Modelo: CB 300R, Ano/Modelo: 

2013/2013 Cor: PRETA, Chassi N°: 9C2NC4910DR009268, Placa: 

OBK9592, Renavam: 546241301, com o argumento de que o devedor 

encontra-se inadimplente com parcelas do contrato de financiamento 

celebrado entre as partes. A presente ação foi devidamente instruída com 

o demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte devedora. Assim, estando preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão da liminar de busca e 

apreensão, conforme estabelece o art. 3º, do Decreto-lei n. 911/69, 

DEFIRO LIMINARMENTE, determinando a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a peça vestibular, depositando-se o bem 

em mãos dos procuradores da instituição financeira requerente, mediante 

termo de compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA 

ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO 

DA MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo autor. Cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas da parte autora. Cumpra-se 

nos termos do art. 536, § 2º, do CPC, e incluam-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, 

24 de janeiro de 2018. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011470-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030895-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (EXECUTADO)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Certifico 

que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 5 (cinco) 

dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

CUIABÁ , 06 de setembro de 2018. Atenciosamente. DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019116-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA ADELIA DAMACINI SOARES (EXECUTADO)

FRANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

FRANKLIN COSINE SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar 

diligência do Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028523-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR APARECIDA FABRICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº 

1028523-69.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido Liminar 

Vistos. Nos termos do § 3º do art. 292 do CPC, RETIFICO o valor dado a 

causa para R$ 31.217,49 (trinta e um mil duzentos e dezessete reais e 

quarenta e nove centavos), por ser o valor indicado pelo credor para 

purgação da mora, conforme se verifica dos itens 5 e 8 B da inicial. O 

valor da causa, conforme norma legal (art. 291 e seguintes do CPC) deve 

corresponder ao benefício patrimonial buscado, o que no caso em 

questão, perfazem o total informado de R$ 31.217,49 (trinta e um mil 

duzentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), referente as 

parcelas vencidas e vincendas. Com essas considerações, RETIFIQUE NO 

SISTEMA O VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. 1. Nos termos do art. 290 do 

CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o 

recolhimento das custas complementares, sob pena de arquivamento da 

ação. 2. Ressalto que o autor deverá, no prazo assinalado no item 1, 

vincular as guias de recolhimento das custas de distribuição nos 

presentes autos. 3. Decorrido o prazo, sem a devida providência, 

certifique e conclusos. Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001799-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que no dia 20/04/2018 às 15h41m, me dirigi ao 

Condomínio Belvedere localizado nesta Capital e lá estando encontrei a 

casa fechada. Pedi informação na Administração e a Sra. Mirtes, 

funcionária da administração, disse que o requerido mora no endereço do 

mandado. Nos dias 09/05/2018 às 09horas e 15/05/2018 às 11h10, 

retornei ao endereço, mas encontrei a casa fechada. Pedi informação na 

portaria e lá disseram que os moradores da casa 28, quadra 15, viajaram 

e não sabem a data de retorno deles. Pelo fato de não ter encontrado o 

requerido NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO do requerido, Sr. 

Luis Cesar Kawasaki. Desta maneira, devolvo o presente mandado à 

secretaria. CUIABÁ/MT, 15 de maio de 2018. FABIOLA DE CASSIA 

SIQUINELLI Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 386637 Nr: 22308-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

TIAGO BARROS ASSIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625

 Vistos (...) Conforme se verifica dos autos, posteriormente ao ato judicial 

de fl. 82, a exequente apenas informou a cessão de todos os direitos e 

obrigações do contrato em questão (fls. 91/92) e pleiteou pela penhora de 

ativos em conta dos executados (fls. 114/115), permanecendo, dessa 

forma, inalterada as diligências de localização de bens dos devedores, por 

outros meios disponíveis. - Dos pedidos de penhora em dinheiro (fls. 

126/127 e 133/134)Com relação ao pedido de nova tentativa de penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome dos 

devedores/executados, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, antes 

do seu atendimento, INTIMO o exequente para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, juntar o demonstrativo do débito atualizado, posto que o último 

apresentado data de março de 2017 (fl. 77), portanto, já 

defasado.Atendida a providência, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 408574 Nr: 486-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PEDRO SAMPAIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação revisional em fase de cumprimento sentença onde 

aconteceu bloqueio do valor do débito na integralidade (fl. 216).

 Intimado o Devedor para impugnação, decorreu o prazo sem 

manifestação (certidão - fl. 220).

Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento da quantia bloqueada online, com 

transferência para a conta bancaria indicada pelo Credor a fl. 221.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Empós, ARQUIVE-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 807345 Nr: 13820-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMI BARROS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ FINANCIAMENTO S/A 

(BANCO SANTANDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Autos n° 13820-29.2013.811.0041 – ID: 807345

Ação de Revisão de Cláusula Contratual c/ Pedido de Tutela Antecipada

Autora: Dorami Barros Lopes

Réu : Banco Aymoré Financiamentos S/A

SENTENÇA

Vistos.

DORAMI BARROS LOPES deduziu a ação referenciada em face de 

BANCO AYMORÉ FINANCIAMENTOS S/A, instituição financeira de direito 

privado, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos 

na inicial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que (fls. 138/138-verso) a parte 

Requerente manifestou sua renúncia aos direitos que se funda a 

presente, requerendo com anuência do Banco Requerido seja decretada a 

extinção do feito.

É o sucinto relato.

Fundamento. DECIDO.

Considerando a anunciada renúncia a pretensão formulada na ação pela 

Autora (fls. 138/138-verso), o que põe termo ao objeto da presente 

demanda judicial, e, por consequência, nos termos do artigo 487, III, “c”, do 

CPC, julgo extinto o processo.

 Custas processuais e honorários advocatícios na forma anunciada.

Certifiquem-se o transito em julgado, ante a desistência do prazo recursal 

e arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 807345 Nr: 13820-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMI BARROS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ FINANCIAMENTO S/A 

(BANCO SANTANDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

Interpostos Embargos Declaratórios (fls. 143-145), tempestivos como se 

verifica da certidão de fl. 146.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Novo 

Código de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do Embargante, consiste no apontamento de erro no decisum 

embargado (sentença fl – 139), em virtude disso, anseia pela retificação 

do mesmo.

Analisando detidamente os autos constato que assiste razão o 

Embargante, pois consta lançado no sistema Apolo sentença diversa 

daquela acostada ao processo (fl. 139).

 Em razão disso, conheço dos Embargos de Declaração, já que próprios e 

tempestivos e dou-lhes provimento para corrigir o equivoco ocorrido no 

lançamento da sentença embargada, a fim de cancelar o andamento do 

Apolo realizado em 10/04/2018 “Sentença com resolução do mérito – 

homologação de acordo” e determinar o lançamento e publicação do 

decisum correto (fl. 139), “Sentença de Extinção – Desistência da Ação”.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863023 Nr: 4032-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL JUNIOR LAZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito efetuado pelo 

executado (fl. 116/117), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a 

presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados a fl.117 em 

favor do exequente, conforme dados bancários indicados a fl.118.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1079367 Nr: 1104-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 62, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786742 Nr: 40650-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR ALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 83, pois o valor não trata-se de depósito judicial, 

mas de recolhimento de custas processuais.

Sem prejuízo da determinação supra, remetam-se os autos ao arquivo em 

definitivo, como já determinado em mandamento de fl. 78.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1039959 Nr: 41596-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 258, intime-se o Autor a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de Agosto de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 878264 Nr: 15649-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WYSER JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, ELZIRA MARIA LEMOS DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PANIAGO VELASCO - 

OAB:17.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI 

- OAB:6.624, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 16.445

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista que nos autos em apenso o Requerente/Embargado possui 

procurador constituído, cite-se o via Diário de Justiça Eletrônico, para 

querendo, apresentar defesa em quinze (15) dias, promovendo em 

sequência o devido cadastramento de seus constituintes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292863 Nr: 5817-12.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 CITE-SE o Embargado na pessoa do Advogado Constituído nos autos da 

Execução em apenso, na forma do art. 677, § 3º, do NCPC para contestar, 

em quinze (15) dias (art. 679, do NCPC), consignando-se que, se não 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pelo Embargante.

Neste caso, despicienda citação pessoal de embargado que já possui 

advogado nos autos da ação principal.

Portanto, a Secretaria atente-se ao regular cumprimento dos atos 

processuais, promovendo-se o cadastro do advogado do Embargado 

sempre que houver a referida conexão de processos como na espécie, 

certificando-se ainda acerca do apensamento, tempestividade, etc.

Nos autos da execução, deve ainda ser certificado o decurso de prazo 

para oposição de embargos, indicando-se ainda por qual devedor/terceiro 

e se, recebidos com efeito suspensivo ou não, promovendo-se os atos 

subsequentes por impulso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 966616 Nr: 7663-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA, MAURO MENDES 

FERREIRA, BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de autos em fase de cumprimento sentença onde se deu por 

satisfeita a obrigação mediante a realização de depósito judicial – fls. 

955/956.

Intimados os Exequentes acerca do depósito dos valores, este anuiu e 

pugnou pela expedição do alvará, com a consequente extinção do feito – 

fl. 960.

Pois bem.

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores depositados, com 

transferência para a conta bancária indicada pelo Exequente a fl. 960.

Transitado em julgado certifique-se e ARQUIVEM-SE em definitivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 903307 Nr: 32331-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT - 5.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN

 Vistos.

Considerando que o executado anuiu com os depósitos de fls. 108 e 131, 

nos termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Considerando ainda, a efetivação do depósito do saldo remanescente, 

ocorrido à fl. 131, determino o levantamento do referido bloqueio em favor 

do executado, conforme petitório de fl. 130, com transferência para conta 
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que este indicar.

Dos depósitos realizados às fls. 108 e 131, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

conforme postulado pelo exequente à fl. 133.

Custas finais, pelo executado se for o caso.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 422115 Nr: 7233-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELIO APARECIDO MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos.

Considerando que o Executado, em fase de cumprimento de sentença 

anuiu com o depósito às fls. 173/174; e considerando que o exequente, 

devidamente intimado, concordou com os valores. Nos termos do art. 924, 

II, do CPC, julgo extinto o Cumprimento de Sentença.

Custas finais pelo Executado se houver.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 920139 Nr: 43536-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALNIRDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos – certidão fl. 48. Promovida então sua 

intimação por carta com AR fl. 51, para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, permaneceu inerte (fl. 53).

É um breve relato. Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, anotando 

a inexplicável desídia do Exequente, julgo extinto o presente processo sem 

apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, lII, § 1º, do NCPC.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 899279 Nr: 29276-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084/GO

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação revisional de contrato proposta por BENEDITO RITO DA 

SILVA em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A, em que as partes informam composição amigável consoante termo de 

acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls.117) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá (MT),3 de setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744601 Nr: 41657-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, 

JULIANE DE MATOS MORAIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),22 de Agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 377350 Nr: 40714-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUTSCHE BANK S/A - ALEMANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDO BRESSAN, HILARIO CELUPPI, VELSIR 

BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - 

OAB:230.646-A SP, MIRELLA GUEDES CAMPELO - OAB:203715/SP, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT, VICTOR MEIRA 

BORGES - OAB:12033, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11553/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito,registrando-se que os 

executados anuíram com o pleito (fl. 691).
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Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente fl. 671, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá (MT),3 de setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 832434 Nr: 38026-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI BATISTA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista já ter decorrido o prazo de suspensão pretendido pelo 

Exequente, intime-o para em, cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção por inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 31 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749408 Nr: 1406-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 DESPACHO

Vistos.

Expeça-se alvará em favor do Exequente, para levantamento dos valores 

bloqueados às fls.198/199 com transferência para a conta bancária 

indicada nos autos – fl. 202.

Após, intime-se o Exequente para, em quinze (15) dias, promover regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

No mais, a Secretaria promova-se a abertura do 2º volume dos autos, a 

partir da fl. 200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 420028 Nr: 6128-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFG COMERCIO IMPORTAÇAO E 

EXPORTAÇAO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALMEIDA - 

OAB:43621-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a última atualização do débito se deu em fevereiro de 2017 (fl. 

102).

Assim, antes de analisar os pedidos de fls. 149/150, INTIMO o exequente 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar o demonstrativo do 

débito atualizado, posto que o último apresentado data de março de 2017 

(fl. 77), portanto, já defasado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466744 Nr: 33852-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO HIDEO YAMAMOTO, AFONSO HIDEO 

YAMAMOTO, NEIDE VILELA FERREIRA YAMAMOTO, ALICE HARUMI 

MATSUMOTO, SERGIO SEIYTI MATSUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (...) Assim, considerando se tratar de vício insanável, outro 

caminho não resta, senão DECLARAR A NULIDADE da publicação do edital 

de citação dos executados, bem como de todos os atos subsequentes, 

nos termos do art. 257, caput e inciso II do art. 280 do CPC.NULO, também, 

o mandado de citação da executada Neide Vilela Yamamoto, ante a 

ausência do endereço da referida informado na inicial.1.EXPEÇA-SE 

mandado de citação da executada Neide Vilela Yamamoto, no endereço 

informado na inicial (fl. 09) e nos termos da decisão de fl. 64.2.Após, 

EXPEÇA-SE edital de citação dos demais executados, com prazo de 20 

(vinte) dias.3.Nos termos do § 1º do art. 105 da CNGC, o edital de citação 

deverá ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico e afixado no átrio do 

Fórum ou do Tribunal de Justiça, conforme o caso.4.O prazo para defesa 

(embargos) dos executados será de 20 (vinte) dias, a contar do dia da 

expiração do prazo do edital de citação (art. 106 da CNGC).5.Decorrido o 

prazo de defesa, sem manifestação dos executados, REMETAM-SE os 

autos à Defensoria Pública, dando-lhe ciência da nomeação de um dos 

seus membros na qualidade de curador especial dos executados (fl. 115), 

bem como, para, querendo, apresentar defesa. 6.INTIMO o exequente da 

presente decisão, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar 

demonstrativo atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 339479 Nr: 9993-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB CREDISAN - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BENEDITO MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT, 

WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - OAB:8.070/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 845, §1º do CPC, LAVRE-SE o TERMO DA PENHORA do 

bem imóvel discriminado na matricula n°. 30.362 (fls. 715-716) com registro 

no Cartório do Sexto Oficio de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Acerca da formalização da penhora intime-se o Executado na pessoa do 

advogado constituído ou pessoalmente, se for o caso (art. 841, §§1º e 2º, 

do CPC), bem como o cônjuge se casado for (art. 842, do CPC).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1068314 Nr: 54649-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INREF INDUSTRIA DE REFEIÇÕES, PAULO 
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FABRINNY MEDEIROS, LETÍCIA PALMA SIMÃO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, MARILLIAN VITORIA ALVES DE 

FARIA - OAB:19509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 DECISÃO

Vistos.

Previamente a analise do pedido de fls. 85/88, promova-se a citação da 

Executada Leticia Palma Simão Medeiros, para efetuar o pagamento da 

divida em três (03) dias ou opor-se a execução por meio de embargos, no 

prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 827, caput, do CPC.

 Desta feita, antemão ao prosseguimento do feito, a fim de evitarmos 

pronunciamento judicial sob indução de erro, atente-se a Secretaria e 

providencie o cadastramento do procurador constituído nos autos – fl. 81.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 31 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 216056 Nr: 24900-68.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINÉRIOS SALOMÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, JOSE VALERIO 

JUNIOR - OAB:17.529, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482, 

THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660 OAB/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867

 Autos nº 24900-68.2005.811.0041 – ID: 216056Cumprimento de Sentença 

Exequente: BANCO VOLKSWAGEN S/AExecutado: MINÉRIOS SALOMÃO 

LTDA Vistos.Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

apresentada por MINÉRIOS SALOMÃO LTDA pelas razões expostas às 

fls. 225-234. (...). In casu do teor da certidão de fl. 244 se observa a 

intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada às fls. 225-235, de modo que, rejeito-a. EXPEÇA-SE ALVARÁ 

para levantamento da quantia bloqueada a fl. 214 em favor do Credor, com 

transferência para a conta bancaria indicada a fl. 215. Em seguida 

manifeste-se o Credor, cinco (5) dias, sobre o interesse no 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 263058 Nr: 22008-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o contido no documento de fls. 112v.º, onde noticia a 

duplicidade da matricula referente ao imóvel penhorado nos autos, 

manifeste o credor em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 762352 Nr: 14873-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO FLAVIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 158704 Nr: 11021-28.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUÍNO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Exequente pugnou pela desistência 

da execução e consequente a extinção do processo, fls. 179/180.

Dispensada a aquiescência da parte ré, já que inexistiu a angularização 

processual.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pelo Autor, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente, como é o 

caso da diligência de oficial de justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 439592 Nr: 16539-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS MPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL TÊXTIL BOQUEIRÃO LTDA, 

ROGERIO GOMES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 302.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),20 de Agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 381490 Nr: 16937-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHYRMER & TINTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratar-se de uma execução de título extrajudicial que arrasta-se desde o 

ano de 2009, e o exequente pugna às fls. 129/131, a busca e apreensão 

da carteira nacional de habilitação – CNH do executado.

Quanto ao pedido postulado pelo exequente, o mesmo torna-se 

Prejudicado, pois trata-se o executado de Pessoa Jurídica.

Intime-se o exequente, para em 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 79579 Nr: 2812-51.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA, Walter 

Andrade Zacarkim, Eroni Antonio Torezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss . da CNGC, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem indicado às fls. 

177/180.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1084511 Nr: 3633-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, MARISA 

CAMARGO PUPIN, JOSÉ PUPIN, DARIO JOSÉ GOLLIN, VERA LÚCIA 

CAMARGO PUPIN, IRENE TERESA GOLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - 

OAB:9983/MS, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228, RONIMÁRCIO NAVES 

- OAB:6228

 DECISÃOVistos.Trata-se de execução fundada na Cédula de Crédito nº 

781717/12, ajuizada por BANCO JOHN DEERE S/A em face de DIEGGO 

BRUNO PIO DA SILVA, JOSÉ PUPIN, MARISA CAMARGO PUPIN, VERA 

LUCIA CAMARGO PUPIN, DARIO JOSE GOLLIN e IRENE TERESA 

GOLLIN.Às fls. 50/73 compareceu aos autos o Executado JOSÉ PUPIN, 

alegando o descumprimento de acordo realizado com o Exequente por 

motivos de força maior, razão pela qual deveria ainda o feito ser 

suspenso. Prosseguindo-se, o Exequente manifestou-se a respeito 

expondo que o pleito trata-se de má-fé do Executado.Os Executados José 

Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, as fls. 81/92, informaram que 

encontram-se sob o processamento de Recuperação Judicial, cujo 

processo está em tramite perante a 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT, n.º 

7612-57.2017.811.0051, razão pela qual deve esta demanda ser 

suspensa. É o breve relatório.Decido.Considerando a existência de plano 

de recuperação dos Executados, seu patrimônio fica sujeito a tal proposta, 

sendo necessário que o juiz que decretou a recuperação avalie quais 

medidas de constrição e expropriação de bens destes comprometerão o 

cumprimento do acordo efetuado. Por essa razão, declino da competência 

em favor do juízo da 1ª Vara de Campo Verde-MT, na qual tramita a ação 

de recuperação judicial n.° 7612-57.2017.811.0051 devendo os autos 

serem remetidos àquele Juízo.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1072170 Nr: 56286-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerente, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 66) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque 

não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença de fls. 

65.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de Agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142544 Nr: 27083-80.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos de declaração pelo Autor tempestivos (fls. 

173/182), e verifico que assiste razão em suas alegações, pois, 

inobstante a certidão de fl. 170, o exequente havia peticionado 

previamente nos autos – conforme petição de fl. 172. Desta feita, torno 

sem efeito a sentença de fl. 171, que havia julgado extinto o feito por 

desídia.

 Em continuidade, defiro o pedido de consulta para obter informações 

sobre possíveis BENS PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, 

pelo que, seguem os demonstrativos com as respostas, sobre as quais 

deve o Credor se manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição total sobre eventuais bens, e se, for interesse do 

Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de mandado de 

penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 

1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713528 Nr: 6883-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJHONI WELKER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA LEASING 

S/A - ARREDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente manifeste-se sobre a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, apresentada às fls. 356/363 em quinze (15) dias.

 Decorrido o prazo assinalado, como ou sem manifestação, retornem os 

autos conclusos para decisão.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289414 Nr: 9941-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA VEIGA BERTAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra na íntegra a determinação e fl. 96, retificando a classe processual 

já que se trata de cumprimento de sentença.

 Em cinco (5) dias, indique o Credor à localização do veículo objeto da 

restrição (fl. 116), para posterior expedição de mandado de penhora.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1029762 Nr: 36689-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO MENDES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 SENTENÇA

Vistos.

PROCESSO CONCLUSO PENDENTE DE CERTIFICAÇÃO PELA SECRETARIA 

fl. 56.

Trata-se de cumprimento de sentença onde se deu por satisfeita a 

obrigação mediante a penhora online realizada nas contas do Executado 

fl. 58/61.

Intimado acerca da penhora realizada o Executado não apresentou 

impugnação, mantendo-se silente – fl. 64.

A fl. 65 o Exequente pugnou pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores e consequente extinção do feito.

 É o breve relato.

Pois bem.

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados com 

transferência para a conta bancária indicada pelo Exequente a fl. 65.

Transitado em julgado certifique-se e ARQUIVEM-SE em definitivo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 981427 Nr: 14763-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PINHEIRO MENDES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MÁRCIO F ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em quinze (15) dias, 

sob pena de extinção.

 Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 117736 Nr: 6707-73.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO RUBENS DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec.Lei n.º 911/69 , determino a inclusão 

da Restrição total, via RENAJUD, sobre o bem indicado as fls. 184/187, 

sobre o qual, fica desde já autorizada a expedição de mandado de 

penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 

1.053 e ss. da CNGC .

O Credor promova o impulso processual adequado para viabilizar a 

citação da parte Requerida em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 902613 Nr: 31767-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 211 de 891



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794830 Nr: 1152-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D R DOS SANTOS COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão sine die do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT)21 de Agosto 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801203 Nr: 7633-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 17.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por JAIRO FRANCISCO 

MIOTTO FERREIRA, este anuiu com o depósito efetuado pelo Executado as 

fl. 169, assim nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o 

Cumprimento de Sentença.

Com relação aos Embargos de declaração de fls. 165/168, opostos pelo 

Autor, reputo-os inócuos, pois já consta na sentença de fls. 97/100 a 

determinação de liberação das constrições constantes nos bens moveis e 

imóveis, razão pela qual não os conheço.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente (fl. 169).

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 775158 Nr: 28400-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA, 

THIAGO OLIVEIRA GOMES, IONE GLORIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN - 

OAB:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Requerente a parte ATIVOS S.A 

SECURITIZADORA anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se o Autor a requerer o que mais entender de direito, em quinze 

(15) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1122184 Nr: 19724-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM -ME, 

NILTON CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fls. 82/84, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 997717 Nr: 22516-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 100, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 96696 Nr: 5609-92.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ZAGHI, Jatabairu Fracisco Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LEASING S.A ARREND. MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR 

- OAB:161.403/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MELINA SOARES RODRIGUES - OAB:232.671

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 463 e o pedido do banco a fl. 460, diga o 

exequente em 05 (cinco) dias.
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Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte conclusos os autos, para deliberação do pleito do executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764608 Nr: 17263-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL CID DOS SANTOS - ME, EL CID DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 31649 Nr: 7299-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volkswagen Leasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, FICANDO O Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747441 Nr: 44692-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACANGALHA PASTELARIA LTDA - ME, 

VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA, DURCINÉIA FIGUEIREDO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.À Secretaria, regularize a juntada de documento da fl. 109, 

descartando a contrafé, a fim de evitar avolumação excessiva dos 

altos.Primeiramente cuida-se de processo de execução movido por ITAÚ 

UNIBANCO S/A em face de MARACANGALHA PASTELARIA LTDA – ME, E 

OUTROS. Onde o exequente pleiteia às 118/120, a Penhora do 

Faturamento da executada, pois restaram frustradas e insuficiente às 

tentativas de penhora via BACENJUD e RENAJUD.O exequente diz que 

realizou pesquisas extrajudiciais nos cartórios de registro de imóveis em 

busca de bens passíveis de penhora, e que tais buscas restaram 

frustradas.É o relato do necessário.Decido: Diante do todo exposto, 

INDEFIRO a penhora sobre o faturamento da empresa, pois não restou 

demonstrado a comprovação das buscas extrajudiciais realizadas, como 

por exemplo, os extratos cartorários das pesquisas, e também pelo não 

esgotamento das medidas diversas de penhora.Manifeste-se o exequente 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de arquivamento sem julgamento do mérito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 849930 Nr: 53048-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição total sobre eventuais bens, e se, for interesse do 

Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de mandado de 

penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 

1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803817 Nr: 10277-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

Interpostos Embargos Declaratórios fls. 174-176, tempestivos como se 

verifica da certidão de fl. 177.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante, consiste no apontamento de erro no decisum 

embargado, sentença de fl. 173, em virtude disso, anseia pela retificação 

do mesmo.

Analisando detidamente os autos, constato que assiste razão o 

embargante, em relação à sentença de fl. 173.

Em razão disso, conheço dos Embargos de Declaração, já que próprios e 

tempestivos e dou-lhes provimento para corrigir o equivoco ocorrido no 

lançamento da sentença embargada.

Considerando que o exequente anuiu com os depósitos efetuados pelo

 executado às fls. 153 e 167, nos termos do art. 924, II do CPC, julgo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 213 de 891



extinto a presente execução de sentença.

Registre-se que a exequente já levantou valor parcial, depositado pelo 

executado conforme alvará de fl. 170.

Do valor remanescente, depósito realizado à fl. 167, EXPEÇA-SE ALVARÁ 

conforme postulado pelo exequente à fl. 172.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 79578 Nr: 3954-51.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA, Walter Andrade 

Zacarkim, Eroni Antonio Torezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 DECISÃO

Vistos.

Considerando a anuência expressa do Exequente e anuência tácita do 

Executado que permaneceu inerte (fl. 423), homologo os cálculos da 

Contadoria de fls. 414/416.

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência para que efetue o pagamento do montante 

apontado, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos 

do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelo Executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 284775 Nr: 7571-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO - ME, 

ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO, ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO, VANDEIR CLEMENTE, MARIANGELA GUERRA CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:639/MT, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:8062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposta por ELISÂNGELA CLEMENTE 

DE FIGUEIREDO ME E OUTRA em face de COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT 

LTDA, em que as partes informam composição amigável consoante termo 

de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes 

(fls.431/433) através do qual estabelecem a forma de composição da lide 

em destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),3 de setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 752805 Nr: 4675-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Dê-se baixa da restrição efetivada as fls. 57/61.

Após retorne-se para arquivo em definitivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de Agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23474 Nr: 92-77.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIM & TURIM LTDA, NELSON AMILCAR 

TURIN, MARIA HELENA MACIEL TURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/MT

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição total sobre eventuais bens, e se, for interesse do 

Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de mandado de 

penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 

1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 864232 Nr: 4997-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 214 de 891



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES, MÁRCIA REGINA MADEIROS, MARCELO BOTELHO 

MERTHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT, JOAO CARLOS VAZ CURVO - OAB:MT4715

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição total sobre eventuais bens, e se, for interesse do 

Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de mandado de 

penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 

1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 789692 Nr: 43713-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAEL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),16 de Agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378474 Nr: 555-29.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445/MT

 Vistos.

Considerando tratar-se de uma execução extrajudicial que arrasta-se 

desde o ano de 1991, manifeste-se o exequente em 5 (cinco) dias; 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815255 Nr: 21709-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS 12179A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOMAS DE AQUINO 

SILVEIRA BOAVENTURA, para devolução dos autos nº 

21709-34.2013.811.0041, Protocolo 815255, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046663 Nr: 44712-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA LUZIANE 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 44712-47.2015.811.0041, Protocolo 

1046663, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1057421 Nr: 49746-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Procedo a intimação das partes a manifestarrem sobre o retorno dos 

autos no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 850023 Nr: 53107-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/ A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerido, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.
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Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fl. 100/101) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

de fl. 99.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de Agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747227 Nr: 44468-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES MARIA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Converta-se o rito para cumprimento de Sentença.

Nos termos do art. 475 – I e art. 475 – J, ambos do CPC, tratando-se de 

execução de valor líquido, determino seja intimada a Executada por 

intermédio de seu procurador para que efetue o pagamento em quinze 

(15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito 

posto à Execução (art. 475-J, caput, CPC).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito executado, valor que somente será devido se 

não houver o pronto pagamento pela Executada.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747227 Nr: 44468-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES MARIA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Considerando a satisfação integral do débito pelo devedor, pela anuência 

do Exequente (fl. 77), nos termos do art. 924, II, do NCPC, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO.

Expeça-se o alvará para levantamento do depósito em favor do Credor.

 Em seguida, recolhidas eventuais custas, arquivem-se imediatamente os 

autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 97660 Nr: 13054-59.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANA MARIA DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICARD BANCO MULTIPLO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldir Cechet Junior - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 494, I, do CPC corrijo de oficio os 

comandos judiciais que apresentam equívocos, em especial as decisões 

de fls. 731 e 741 e os atos subsequentes que resultaram das aludidas 

decisões, de maneira que, chamo o feito à ordem e determino a remessa 

dos autos a Contadoria para atualização dos cálculos elaborados às fls. 

563-665, excluindo-se a multa de 20% do art. 601, do CPC. Para subsidiar 

os cálculos da contadoria, antes, deve a Gestora providenciar a juntada 

do extrato atualizado junto à conta única. Com o aporte da planilha 

atualizada voltem imediatamente conclusos os autos para deliberação 

acerca do levantamento dos valores. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência.Cuiabá/MT, 5 de setembro de 2018José Arimatéa Neves Costa 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011554-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (AUTOR(A))

SILVERIO MAEHLER (AUTOR(A))

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1011554-76.2018.8.11.0041 Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela 

de Urgência Vistos. 1. Recebo a emenda à inicial (id. 15119549), 

acompanhada dos documentos colacionados no id. 15119551; id. 

15119556; id. 15119558; id. 15119561. 2. Converta a presente Cautelar 

Antecedente em Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Revisão e Resolução 

Contratual e Reivindicatória, retificando a autuação. 3. Cumpra-se as 

demais determinações constantes na decisão do id. 14671578. Cuiabá/MT, 

4 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028942-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO CESAR FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1028942-89.2018.8.11.0041 Ação de Cobrança Vistos. 1. DEIXO de 

designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a 

manifestação da Instituição Financeira do desinteresse na referida, aliado 

ao não comparecimento de representantes da Instituição nos atos 

designados e o percentual baixo de êxito nas conciliações. 2. Ressalto, 

todavia, que caso haja interesse pelas partes na realização do ato, nada 

impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 

139 do CPC. 3. CITE-SE o réu na forma do art. 335, III, incluindo no 

mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. 4. INTIME-SE 

o autor da presente decisão. Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028913-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

LARA TAIS BUSATTO (AUTOR(A))

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1028913-39.2018.8.11.0041 Revisional de Contrato com pedido de Tutela 

de Urgência e Consignatória DECISÃO Vistos. Trata-se de Revisional de 

Contrato de Financiamento Habitacional com pedido liminar, onde os 

autores atribuíram a causa o valor de R$ 4.754,40 (quatro mil setecentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) e o valor financiado, 

conforme contrato colacionado com a inicial é de R$ 151.215,00 (cento e 
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cinquenta e um mil duzentos e quinze reais) (id. 15118788; 15118800; 

15118809). Nos termos do caput e inciso II do art. 292 do CPC, o valor da 

causa na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico será do valor do ato ou de sua parte controvertida. Em sendo o 

valor financiado de R$ 151.215,00 (cento e cinquenta e um mil duzentos e 

quinze reais), conforme contrato acostado na inicial, tenho que o valor da 

redução pretendida não será de R$ 4.754,40 (quatro mil setecentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). 1. Assim, INTIMO os 

autores para no prazo de 15 (quinze) dias, discriminarem e quantificarem 

o valor do débito que pretendem controverter, especificando os juros que 

entendem abusivos, bem como procedam com a retificação do valor da 

causa a fim de constar o valor do débito que entendem devido, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do art. 320, 

321 e 330, I e § 2º, todos do CPC. 2. No mesmo prazo, os autores deverão 

vincular nos autos os comprovantes de pagamento das despesas de 

distribuição, considerando o valor controverso, sob pena de cancelamento 

da distribuição em caso de não atendimento desta providência, nos termos 

do art. 290 do CPC. Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028918-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ARILTON PEDRO DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1028918-61.2018.8.11.0041 Revisão Contratual com Pedido Liminar 

Vistos. ARILTON PEDRO DE BARROS visando a discussão judicial das 

cláusulas do Contrato de Financiamento com Garantia Fiduciária nº. 

4385242799 celebrado com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

pleiteou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

com fundamento na Lei 1.060/50 com as alterações dadas pela Lei 

13.105/15. A Gratuidade da Justiça inserta no art. 98 e seguintes da 

norma processual é concedida a toda pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, que declarar na petição inicial, na defesa, em recurso ou 

em ingresso de terceiro no processo, não possuir condições financeiras 

de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento 

ou da família. Todavia, referida presunção não é absoluta, posto que pode 

ser afastada caso existam elementos no processo dispondo ao contrário. 

Assim, considerando que o autor não juntou nos autos nenhum elemento 

que corrobore com a alegada hipossuficiência, tais como, carteira de 

trabalho, comprovantes de rendimentos, extrato de conta bancária, entre 

outros, e o valor da parcela mensal do financiamento do contrato em 

questão (R$ 654,31) é aproximadamente o valor das despesas de 

distribuição, razão pela qual determino que INTIME-SE o autor para no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos autos provas da alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios postulado e 

determinação de recolhimento das custas processuais. Cuiabá/MT, 05 de 

setembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028921-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

CONYE MARIA DA SILVA BRUNO (AUTOR(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1028921-16.2018.8.11.0041 Revisão Contratual com Pedido Liminar 

Vistos. CONYE MARIA DA SILVA BRUNO visando a discussão judicial das 

cláusulas do Contrato de Financiamento com Garantia Fiduciária celebrado 

com BANCO J. SAFRA S.A, pleiteou pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fundamento na Lei 1.060/50 com as 

alterações dadas pela Lei 13.105/15. A Gratuidade da Justiça inserta no 

art. 98 e seguintes da norma processual é concedida a toda pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que declarar na petição inicial, 

na defesa, em recurso ou em ingresso de terceiro no processo, não 

possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, 

sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Todavia, referida 

presunção não é absoluta, posto que pode ser afastada caso existam 

elementos no processo dispondo ao contrário. Assim, considerando que a 

autora declarou ser servidora pública, bem como não juntou nos autos 

nenhum elemento que corrobore com a alegada hipossuficiência, tais 

como, carteira de trabalho, comprovantes de rendimentos, extrato de 

conta bancária, entre outros, INTIME-SE a autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar nos autos provas da alegada hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento dos benefícios postulado e determinação de 

recolhimento das custas processuais. Cuiabá/MT, 05 de setembro de 

2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028957-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANES SANTAMARIA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS SANTAMARIA (AUTOR(A))

FREDERICO MUNIZ ELIAS (ADVOGADO(A))

REPRESENTACOES COMERCIAIS 2000 LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1028957-58.2018.811.0041 Revisional Contrato c/c Tutela Urgência 

Vistos. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 2000 LTDA – ME; ANTONIO 

CARLOS SANTAMARIA e EDUARDO STEFANES SANTAMARIA ajuizou a 

presente Ação Revisional de Contrato com Pedido Liminar em face de ITAÚ 

UNIBANCO S/A, pleiteando, liminarmente, a abstenção à ré de inclusão do 

nome deles nos órgãos de restrição ao crédito, por força dos contratos 

bancários celebrados entre eles até decisão final da presente ação. 

Síntese necessária. Decido. Para a concessão de tutela de urgência, nos 

termos do art. 300 do CPC, necessária a demonstração pela parte da 

probabilidade do direito alegado; do perigo de dano ou; risco ao resultado 

útil do processo. Conforme entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça através da Súmula 380: “A simples propositura da ação 

de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. É 

justamente com base no posicionamento consolidado na súmula citada, 

que os autores pleiteiam liminarmente o afastamento da mora. Não há 

como suspender cobrança legítima de parcelas livremente pactuadas 

pelas partes, com base apenas nas alegações unilaterais de 

abusividades, que, inclusive, requerem dilação probatória, conforme 

requerem os autores. A suspensão do adimplemento do débito livremente 

pactuado pelas partes até manifestação judicial final acerca da legalidade 

das cláusulas contratuais estabelecidas ensejaria riscos de danos 

irreversíveis ao credor que teria que aguardar meses ou anos para 

continuar a receber o capital disponibilizado ao devedor. Esta pretensão 

subverte a legítima proteção que se confere ao devedor ocasionalmente 

inadimplente para, na contramão do que originariamente se idealizaria 

premiar o devedor inadimplente com a limitação da execução das garantias 

contratuais livremente pactuadas em favor do credor. Com essas razões, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada, pela evidente ausência 

dos pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. 1. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a manifestação 

da Instituição Financeira do desinteresse na referida, aliado ao não 

comparecimento de representantes da Instituição nos atos designados e o 

percentual baixo de êxito nas conciliações. 2. Ressalto, todavia, que caso 

haja interesse pelas partes na realização do ato, nada impede que seja 

posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. 3. 

CITE-SE o réu na forma do art. 335, III, incluindo no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. 4. INTIME-SE o autor da 

presente decisão. Cuiabá/MT, 6 de setembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010767-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM BRAGA DE LIMA STUMPP (AUTOR(A))

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

EDUARDO STUMPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

SENTENÇA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

como se verifica do documento sob n. ID 15147635 de 03/09/2018 

17:26:37. Da ata de audiência que restou prejudicada (ID 15178225) se 

observa a anuência da parte requerida com relação ao pedido de 

desistência. Diante disso HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

efeitos, a desistência da ação formulada pela Autora, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente, como é o caso do 

pagamento de eventual diligência do oficial de justiça. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. 

Cuiabá/MT, 4 de setembro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021670-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

MAURO MEIRELLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021670-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A):  DDMAT 

DESINSETIZADORA LTDA - EPP RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. DDMAT DESINSETIZADORA LTDA. - EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente qualificada e representada na inicial ajuizou a 

presente Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em 

Pagamento, Repetição do Indébito, Indenização Por Danos Morais e Pedido 

de Tutela Antecipada, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

instituição financeira de direito privado, igualmente qualificado e 

representado, pretendendo o que segue. Alega a Empresa Autora em 

síntese, que formalizou várias operações de crédito junto ao Banco 

Requerido, mais precisamente um total de 03 (três) empréstimos giro 

bonificado sob n.º 00334408300000006540, 00334408300000006910 e 

00334408300000007920 e 01 (um) Instrumento Particular de Confissão e 

Reescalonamento de Dívidas acordo sob n.º 162987497. Argumentou que 

os contratos devem ser revisados para reduzir a taxa de juros, excluindo 

a capitalização mensal e a ilegalidade cobrança de seguro, e, requereu a 

título de antecipação de tutela que o Banco Requerido se abstenha de 

incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de efetivar registros 

de protestos e, caso já tenha incluído, que proceda a imediata exclusão e 

a consignação em juizo do valor que entende devido. Requereu ainda, a 

concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, e por fim, pleiteou a 

repetição do indébito e a condenação do Requerido ao pagamento de 

danos morais, custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos inerentes ao feito. Em decisões interlocutórias (ID. 

8856082 - fls. 01/02), foi negada a benesse da gratuidade da justiça, 

momento em que foi recolhidas as custas processuais (ID. 9113545 - fl. 

01), após, indeferida a tutela de urgência pleiteada e ordenada a citação 

para defesa no prazo legal (ID. 9536609 - fls. 01/02). Devidamente citado 

o Banco Requerido, ofertou contestação (ID. 9906863 - fls. 01/33), 

arguindo preliminar de inépcia da inicial, e em linhas gerais a validade dos 

contratos firmados entre as partes, ausência de abusividade e 

onerosidade, devendo prevalecer a vontade das partes, inexistência de 

venda casada e dano moral indenizável, e, assim, rogou pela 

improcedência total do pleito inicial. Instada a parte Autora a impugnar a 

contestação, atendeu ao chamado (ID. 12227484 - fls. 01/30), combatendo 

pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos 

na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria 

sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a 

julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo). Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos 

termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si 

só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos é 

suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de 

prova pericial. Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos 

Contratos Firmados entre as Partes Quanto ao tema, é o seguinte o teor da 

súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 

Improcede o pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, 

porque é necessário que a parte autora especifique as tarifas que 

entende abusivas, ônus do qual não se desincumbiu. Por tal motivo, não 

conheço dos pedidos não especificados e não discriminados. Dos Juros 

Remuneratórios No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que 

apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 

50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do 

STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a 

alegação de juros abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros de mora 

estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se 

encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade por parte da Instituição Financeira. A situação processual 

configurada nos autos não permite reconhecer a existência de 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a 

mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Por fim, no que concerne a tese de 

ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período 

de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidara a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 
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alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de 

suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da 

competência do STF (art.102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Seguro 

Prestamista Neste quesito, não é possível vislumbrar qualquer 

irregularidade ou ilegalidade em torno da contratação do seguro 

prestamista, denota claramente do pacto, mais especificamente nos 

contratos (ID. 8852983 - fls. 91/92 e ID. 8853003 - fls. 08/09). Neste 

prisma, colaciono os julgados: Declaratória de inexigibilidade das tarifas 

c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento de 

veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Admissibilidade de 

revisão contratual. Tarifa de cadastro, Seguro Prestamista, Seguro Auto, 

Registro de contrato e IOF. Legalidade. Observância do decidido pelo E. 

STJ, sob o rito dos repetitivos. Previsão contratual. Ausência de abuso. 

Inexistência de indébito a ser repetido. Prescrição afastada. Recurso 

desprovido. (TJ-SP - Apelação: APL 10462781720158260002 SP, 13ª 

Câmara de Direito Privado, Julg.: 01/04/2016, Pub.: 01/04/2016). Ementa: 3ª 

Turma Recursal - Recurso interposto em face da sentença (...), referente 

à cobrança do seguro prestamista incluído em seu contrato de mútuo em 

folha - crédito consignado. Autor que alega que o empréstimo pleiteado foi 

condicionado a efetivação de um contrato de adesão. Defesa que 

sustenta a legalidade da cobrando, aduzindo que o autor tinha 

conhecimento do seguro no momento da contratação, podendo optar pelo 

serviço ou não. Sentença que merece reforma. Contrato de Mútuo em 

folha - crédito consignado. Cobrança de seguro prestamista. Lícita a 

cobrança, tendo em vista a expressa anuência do autor quando firmou o 

referido contrato. Inexistência de vício capaz de macular o contrato. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Sem 

ônus sucumbenciais. (TJ-RJ - RECURSO INOMINADO: RI 

00026126020158190007 RJ - Relator: José Guilherme Vasi Werner - 

Orgão Julgador: Terceira Turma Recursal - Julgamento: 23/09/201 - 

Publicação: 14/10/2015). Negritei Por tal motivo improcede o pedido. 

Repetição do Indébito em Dobro No que se refere ao pedido de devolução 

em dobro, conforme prevê o art. 42, § único, do CDC, salvo se 

comprovada a má-fé do credor, o que não é o caso da avença. Nesse 

contexto: "A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de 

maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do 

credor" (Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora 

Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; 

data da publicação: 30/08/2011). Sem razão a Empresa Autora quando 

pretende ver incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque eventual 

valor a ser restituído ao consumidor deverá ocorrer na forma simples, o 

que não ocorreu nos autos, visto que a má fé da instituição financeira não 

foi comprovada. Quanto ao dano moral por constrangimento e desgaste 

emocional em que supostamente a Empresa Requerente suportou e que 

em tese geraria o dano moral indenizável, não vislumbro acolhimento, pois 

ao meu entendimento, não restou configurado a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da Autora, requisitos 

para concessão da indenização moral. Sem dúvida, entre as várias 

categorias de bens, a dos personalíssimos é fundamental, lembrando-se 

que a honra vem sendo um bem jurídico de maior apreciação da 

personalidade humana, porque representa o seu campo moral e social, ou 

seja, além do respeito à integridade física da pessoa, deve haver respeito 

a sua integridade moral. Wilson Melo da Silva conceitua o dano moral como 

sendo as: "Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito 

em seu patrimônio ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo 

aquilo que não seja suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua 

Reparação, 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 1983). Diante deste 

amparo jurídico, acerca da indenização por danos morais, necessária a 

existência de prática de ato ilícito e para tanto imprescindível a 

demonstração de ação ou omissão do agente, existência de dano e nexo 

de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Então, pelas 

razões declinadas, conclui-se que apesar do perigo de lesão, o dano 

moral não se efetivou perante a inexistência de prejuízo à imagem da 

Autora. Ademais, meros dissabores rotineiros, que podem gerar 

desconforto ou decepção, não devem ser tidos como fatos geradores de 

dano moral, que pressupõe um prejuízo causado à honra ou à imagem da 

pessoa. A respeito: "Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (Sérgio 

Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 98). Nesse sentido: "Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita do dano moral". 

Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge Scartezzini , DJ de 

11-12-2006, p. 364). "Os danos morais surgem em decorrência de uma 

conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em 

qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, 

humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, 

uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, 

sem qualquer repercussão no mundo exterior". (REsp n. 628854/ES, rel. 

Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). O constrangimento ou a 

dor que justificam a indenização dos danos morais não precisam ser 

provados, o que precisa ser demonstrado cabalmente é a ocorrência do 

fato e a eficácia deste para causar abalo de ordem moral, pois não se 

deve confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude espiritual que 

autoriza a indenização em referência. “A verificação do dano moral não 

reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo 

ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano 

moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a 

esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí 

porque doutrina e jurisprudência tem afirmado, de forma uníssona, que o 

mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si 

só, bastante para gerar dano moral”. “...quando a situação experimentada 

não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou 

constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez 

que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, 

mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha 

acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente...” 

(STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 2011/0286455-0, Relator: Ministro 

RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, 

Publicação: DJe 20/03/2015). Friso que, embora não se menospreze os 

aborrecimentos suportados pela Empresa Autora, do mesmo não se 

recolhe prima facie lesão a direito da personalidade, como a sua honra ou 

intimidade, de modo a não configurar a lesão extrapatrimonial pretendida e, 

em consequência, ensejar a obrigação secundária e substitutiva, de 

reparação pecuniária. É que, não resultando in re ipsa, a lesão 

extrapatrimonial de que se queixa a Autora até porque não viola direito 

inerente à personalidade, como a dignidade ou honra objetiva ou subjetiva, 

a essa cumpria a prova de outros desdobramentos do fato, em ordem a 

que se pudesse reconhecer extra ordinem, nos dissabores da aquisição 

de cota consorcial realizada. Neste compasso, e pelas razões declinadas, 

não há que falar em dano moral indenizável. Pela exposição acima, 

verifica-se que os encargos aplicados foram em conformidade com o 

pactuado entre as partes, não sendo evidenciada qualquer irregularidade. 

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese 

de abusividade postas nas pretensões iniciais da Empresa Autora, 

reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados. 

CONDENO a Empresa Autora DDMAT DESINSETIZADORA LTDA. – EPP, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído a 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031612-37.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FREITAS ARAUJO (AUTOR(A))

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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Vistos. DÉBORA KELLER DE OLIVEIRA e BRUNO FREITAS DE ARAÚJO, 

devidamente qualificados e representados na inicial ajuizou a presente 

Ação de Revisão de Débito de Contrato de Financiamento Imobiliário com 

Pedido de Tutela Antecipada, em face de BANCO BRADESCO S/A, 

instituição financeira de direito privado, igualmente qualificado e 

representado, pretendendo o que segue. Alegam os Autores em síntese, 

que firmaram com o Banco Requerido Instrumento Particular de 

Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição 

de Alienação Fiduciária, entre outras avenças sob nº 768425-8, firmado 

em 14/08/2015, onde consigna que tal contrato está eivado de ilegalidades 

referentes à capitalização mensal de juros, cobrança abusiva de 

encargos, seguro e tarifas de avaliação e administrativa. Argumentaram 

que o contrato deve ser revisado para a fim de afastar clausulas 

abusivas, encargo mensal e/ou diário e os juros capitalizados, comissão 

de permanência, proibir a amortização negativa no sistema SAC, afastar 

qualquer encargo contratual moratório, e por fim, requereu a título de 

antecipação de tutela que o Banco Requerido se abstenha de incluir os 

nomes nos órgãos de proteção ao crédito e de efetivar registros de 

protestos e, caso já tenha incluído, que proceda a imediata exclusão e a 

consignação em juizo do valor que entende devido. Requereu ainda, a 

concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, e por fim, pleiteou a 

repetição do indébito e a condenação do Requerido ao pagamento de 

danos morais, custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (ID. 

10364916 - fls. 01/04), foi concedida a benesse da gratuidade da justiça, 

após, indeferida a tutela de urgência pleiteada e ordenada a citação para 

audiência de conciliação designada, assim como responder a ação no 

prazo legal. A audiência conciliatória restou inexitosa (ID. 11401075 - fls. 

01/02), sendo que citado o Banco Requerido, ofertou contestação (ID. 

11408000 - fls. 01/19), arguindo em linhas gerais a validade dos contratos 

firmados entre as partes, ausência de abusividade e onerosidade, 

devendo prevalecer a vontade das partes, inexistência de venda casada 

e dano moral indenizável, e, assim, rogou pela improcedência total do pleito 

inicial. Instada a parte Autora a impugnar a contestação, atendeu ao 

chamado (ID. 12359968 - fls. 01/02), combatendo pontualmente os 

argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos na exordial. Em 

síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária 

a produção de provas. "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). 

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 

297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a 

procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente 

a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade 

passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da 

prova porquanto a análise dos documentos é suficiente para o deslinde da 

questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. Da Declaração 

Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes 

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal 

de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas”. Por tal motivo, não conheço dos 

pedidos não especificados e não discriminados. Dos Juros 

Remuneratórios No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que 

apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 

50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do 

STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a 

alegação de juros abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros de mora 

estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se 

encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade por parte da Instituição Financeira. A situação processual 

configurada nos autos não permite reconhecer a existência de 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a 

mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Por fim, no que concerne a tese de 

ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período 

de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidara a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 

alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de 

suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da 

competência do STF (art.102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Da 

Comissão de Permanência Quanto à comissão de permanência, 

posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, mesmo 

quando cumulada com qualquer outro encargo moratório, caso em que 

devem ser excluídos os demais encargos moratórios. Além do que não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato. Súmula 30, STJ. A comissão de permanência e a 

correção monetária são inacumuláveis. Súmula 472. A cobrança de 

comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a 

exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. 

Portanto, a comissão de permanência deve permanecer, porém no caso 

de sua incidência, deverão ser excluídos do cálculo do valor devido todos 

os demais encargos moratórios previsto no contrato. Ressalte-se, por 

oportuno, que até o momento não há comprovação de cobrança ou 

pagamento de parcela contratual acrescida da referida comissão de 

permanência, o que vem a ser mais uma razão para a improcedência do 

pedido inicial quanto à sua exclusão. Repetição do Indébito em Dobro No 

que se refere ao pedido de devolução em dobro, conforme prevê o art. 42, 

§ único, do CDC, salvo se comprovada a má-fé do credor, o que não é o 

caso da avença. Nesse contexto: "A devolução em dobro de valores 
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eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à 

comprovação da má fé por parte do credor" (Apelação Cível nº 

1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli 

Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011). 

Sem razão os Autores quando pretendem ver incidir a repetição do 

indébito em dobro, isto porque eventual valor a ser restituído ao 

consumidor deverá ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos 

autos, visto que a má fé da instituição financeira não foi comprovada. 

Seguro Prestamista Neste quesito, não é possível vislumbrar qualquer 

irregularidade ou ilegalidade em torno da contratação do seguro 

prestamista, denota claramente do pacto, mais especificamente no 

contrato (ID. 10243665 - fls. 01/08 e ID. 10243677 - fls. 01/12). Neste 

prisma, colaciono os julgados: Declaratória de inexigibilidade das tarifas 

c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento de 

veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Admissibilidade de 

revisão contratual. Tarifa de cadastro, Seguro Prestamista, Seguro Auto, 

Registro de contrato e IOF. Legalidade. Observância do decidido pelo E. 

STJ, sob o rito dos repetitivos. Previsão contratual. Ausência de abuso. 

Inexistência de indébito a ser repetido. Prescrição afastada. Recurso 

desprovido. (TJ-SP - Apelação: APL 10462781720158260002 SP, 13ª 

Câmara de Direito Privado, Julg.: 01/04/2016, Pub.: 01/04/2016). Ementa: 3ª 

Turma Recursal - Recurso interposto em face da sentença (...), referente 

à cobrança do seguro prestamista incluído em seu contrato de mútuo em 

folha - crédito consignado. Autor que alega que o empréstimo pleiteado foi 

condicionado a efetivação de um contrato de adesão. Defesa que 

sustenta a legalidade da cobrando, aduzindo que o autor tinha 

conhecimento do seguro no momento da contratação, podendo optar pelo 

serviço ou não. Sentença que merece reforma. Contrato de Mútuo em 

folha - crédito consignado. Cobrança de seguro prestamista. Lícita a 

cobrança, tendo em vista a expressa anuência do autor quando firmou o 

referido contrato. Inexistência de vício capaz de macular o contrato. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Sem 

ônus sucumbenciais. (TJ-RJ - RECURSO INOMINADO: RI 

00026126020158190007 RJ - Relator: José Guilherme Vasi Werner - 

Orgão Julgador: Terceira Turma Recursal - Julgamento: 23/09/201 - 

Publicação: 14/10/2015). Negritei Por tal motivo improcede o pedido. 

Amortização Tabela SAC Pois bem. A Tabela SAC é o sistema de 

amortização no qual as parcelas têm valores decrescentes. É muito 

utilizado em financiamentos de imóveis. O sistema SAC de amortização 

não acarreta anatocismo, pois tal sistema objetiva maior amortização do 

valor emprestado, reduzindo-se, simultaneamente, a parcela de juros 

sobre o saldo devedor. No Sistema de Amortização (SAC), o valor da 

amortização é uniforme (igual) e o valor da parcela é decrescente, 

considerando que os juros também são. A parcela é formada por 

amortização (constante) + juros decrescentes. O SAC não contempla a 

capitalização de juros. Quando existe correção monetária na evolução do 

financiamento, as parcelas podem ser crescentes, exclusivamente, em 

função da aplicação da correção monetária sobre o saldo devedor (base 

de cálculo da amortização e juros). Inobstante, a utilização do Sistema de 

Amortização Constante (SAC), embora constitua método de cálculo de 

juros compostos, não importa, por si só, capitalização de juros. Acerca do 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL – SISTEMA DA TABELA 

PRICE E MÉTODO DE GAUSS NÃO APLICÁVEIS AO CASO – 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE PREVISTO 

NO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A Tabela Price 

utiliza fórmula que computa juros de forma exponencial para o cálculo das 

parcelas fixas e periódicas do financiamento, importando em capitalização 

de juros. A metodologia de Gauss não se revela como método hábil de 

amortização, devido a sua imprecisão. O sistema SAC de amortização não 

acarreta anatocismo, pois tal sistema objetiva maior amortização do valor 

emprestado, reduzindo-se, simultaneamente, a parcela de juros sobre o 

saldo devedor. (TJ-MS: APC. 08114751620148120002 MS, Orgão 

Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, 

Julgamento: 04/07/2017, Publicação: 06/07/2017). RECURSO DE 

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

IMOBILIÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO REGIDO PELO SISTEMA 

FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. SFI. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA 

AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). POSSIBILIDADE. ORDEM DE 

AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TEMAS PACIFICADOS PELO STJ 

EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Nos contratos de financiamento imobiliário regidos pelo 

SFI (e portanto pela Lei nº 9.514/97), admite-se a capitalização de juros 

com a periodicidade contratada, nos termos do seu artigo 5º, inciso III, 

sendo a jurisprudência deste TJMG pacífica a respeito, e bem assim do 

colendo STJ (Recurso Representativo de Controvérsia REsp nº 

973.827/RS). 2. No julgamento do REsp 1.110.903/PR assentou-se o 

entendimento de que o procedimento de reajuste do saldo devedor do 

mútuo antes da respectiva amortização, em contratos de financiamento 

habitacional, é legítimo. (TJ/MG - Apelação Cível: AC 10271140032779002 

MG, Orgão Julgador: 16ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/09/2017, 

Publicação: 15/09/2017). Apelação Cível. Financiamento de imóvel com 

garantia de alienação fiduciária. Ação revisional de contrato com pedido 

de tutela. Sentença de improcedência. Retificação para constar a ressalva 

da gratuidade. Reiteração do pedido de gratuidade desnecessária. 

Benefício já concedido à autora. Conciliação. Possibilidade a qualquer 

momento. Interesse em concreto jamais externado. Cerceamento de 

defesa. Inocorrência. Incidência do CDC. Inversão do ônus da prova. 

Regra de julgamento. Aplicação do Sistema de Amortização Constante 

(SAC). Legalidade. Capitalização não ocorrida. Saldo devedor mantido. 

Antecipação da tutela não concedida. (...). Recurso não provido. (TJ-SP - 

Apelação: APL 10131795320158260100 SP, Orgão Julgador: 22ª Câmara 

de Direito Privado, Julgamento: 10/09/2015, Publicação: 12/09/2015). Ação 

revisional – Instrumento particular de venda e compra de bem imóvel com 

garantia de alienação fiduciária e outras avenças – Sistema de 

Amortização Constante (SAC) – Critério de amortização da dívida – 

Capitalização dos juros – Taxa de administração – Seguro Habitacional – 

Expropriação extrajudicial - Lei nº 9.514/97. 1. A utilização do Sistema de 

Amortização Constante – SAC não constitui anatocismo. 2. É admissível a 

prévia atualização do saldo devedor para posterior amortização (Súmula 

450 do STJ). 3. A taxa de administração, que integra a remuneração do 

mutuante, é de ser mantida se foi prevista contratualmente e, portanto, 

aceita pelo mutuário. 4. É constitucional a Lei nº 9.514/97, na parte que 

trata da possibilidade de expropriação extrajudicial do bem pelo mutuante, 

inexistente apontamento de irregularidade a ser debelada judicialmente. 5. 

Não é potestativa a cláusula contratual que dispõe sobre o seguro 

habitacional. Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Recurso não 

provido. (TJ-SP - Apelação: APL 10102341220148260009 SP, Orgão 

Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 05/10/2015, 

Publicação: 08/10/2015). Negritei Nesta trilha, não há que falar em 

proibição de amortização no sistema SAC e visto a não comprovação de 

onerosidade excessiva. Tarifas de Avaliação e Administrativa O Superior 

Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido da legitimidade da 

cobrança das Taxas de Risco de Crédito e de Administração, desde que 

previstas no contrato, como ocorre na hipótese em tela e devidamente 

anuída pelas partes litigantes (no caso, taxa de administração e avaliação 

prevista no contrato ID. 10243677 - fls. 01/12), face à ausência de 

qualquer vedação legal neste sentido. Neste sentido é o entendimento: 

APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - SFH - AÇÃO REVISIONAL - CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Muito embora o C. STJ venha reconhecendo a possibilidade 

de incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos 

vinculados ao SFH, não pode ser aplicado indiscriminadamente, para 

socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da 

boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no 

contrato. O contrato em análise, por se tratar de um acordo de 

manifestação de livre vontade entre as partes, as quais propuseram e 

aceitaram direitos e deveres, devendo ser cumprido à risca, inclusive, no 

tocante à cláusula que prevê a Taxa de Administração - TA, não havendo 

motivos para declarar sua nulidade. Apelação não provida. (TRF-3 - 

APELAÇÃO CÍVEL: Ap. 00013565220124036123 SP, Orgão Julgador: 

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Julgamento: 24/07/2018, Publicação: 

03/08/2018). AÇÃO REVISIONAL SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO 

JUROS REMUNERATÓRIOS AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 6º da Lei 4.380/64 não 

estabelece limitação à taxa de juros, dispondo sobre as condições para 

aplicação do reajuste previsto no seu art. 5º Observância da Súmula 422 

do STJ Recurso não provido. AÇÃO REVISIONAL SISTEMA FINANCEIRO 

DA HABITAÇÃO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO 

CONSTANTE (SAC) AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE No SAC há 

comportamento constante no valor das mensalidades, com juros 

calculados sobre o saldo devedor decrescente, resultando em declínio no 
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valor das prestações, não implicando tal sistema em capitalização mensal 

de juros Recurso não provido. AÇÃO REVISIONAL SISTEMA FINANCEIRO 

DA HABITAÇÃO SISTEMA DE PRÉVIO REAJUSTE E POSTERIOR 

AMORTIZAÇÃO ADMISSIBILIDADE Conforme Súmula 450 do Superior 

Tribunal de Justiça, 'nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do 

saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação' 

Recurso não provido. AÇÃO REVISIONAL SFH TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE 

Tendo sido expressamente prevista no contrato e em se tratando de taxa 

cobrada por instituição financeira, que está sujeita às deliberações do 

CMN e ainda à fiscalização do BACEN, sem nenhum elemento a 

demonstrar a sua abusividade, nem vício de consentimento, deve ser 

mantida a taxa ajustada Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação: APL 

00179860320138260554 SP, Orgão Julgador: 15ª Câmara de Direito 

Privado, Julgamento: 16/09/2014, Publicação: 18/09/2014). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

FINANCIAMENTO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE 

CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. 

CASO CONCRETO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. IOF. 

REGULARIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. 

REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. É lícita a cobrança de tarifa de registro de 

contrato em operações de alienação fiduciária, desde que expressamente 

contratada. 3. É possível a cobrança de tarifa de avaliação de bens, de 

acordo com o disposto no art. 5º, V, da Resolução n.º 3.518/07. 4. Inexiste 

abusividade na cobrança de seguro prestamista livremente pactuado. 5. O 

valor do IOF cobrado em operações bancárias pode ser financiado e 

diluído nas parcelas do financiamento. 6. Mantidas as cláusulas 

contratuais, resulta improcedente o pedido de repetição de indébito. 7. 

Verificada a sucumbência integral da parte autora, incumbe-lhe o 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 8. 

Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ/PR - 15ª C. Cível - 

AC - 1420606-7 - Rio Branco do Sul - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime 

– Julgamento: 30.09.2015 - Publicação: DJ: 1667 13/10/2015). 

RECLAMAÇÃO Nº 29.421 - MG (2016/0011047-7). "REsp n. 1.251.331/RS, 

o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância da 

legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias 

vigentes à época de cada contrato questionado", devendo-se "verificar a 

data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as 

circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado". Assim, "a 

tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço 

efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do 

contrato, somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente 

comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos 

de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera 

remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do 

magistrado". No caso ora em exame, no que se refere à Tarifa de 

Avaliação de Bem, razão assiste ao reclamante. Isso porque o acórdão 

reclamado ratificou a sentença que entendeu que não poderia ser 

transferido para o consumidor o custo inerente à própria atividade do 

fornecedor. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas 

repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra 

suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência. Registre-se 

que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava 

autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, 

reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Assim, eventual 

abusividade no caso concreto deve ser analisada em cotejo com os 

parâmetros objetivos de mercado. (STJ - RECLAMAÇÃO: 29421 MG 

2016/0011047-7 - Relatora Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgamento: 

21/02/2017 - Publicação: DJ 24/02/2017). Negritei Nesta trilha, inacolho o 

pedido neste aspecto. Quanto ao dano moral por constrangimento e 

desgaste emocional em que supostamente os Requerentes suportaram e 

que em tese geraria o dano moral indenizável, não vislumbro acolhimento, 

pois ao meu entendimento, não restou configurado a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dos Autores, requisitos 

para concessão da indenização moral. Sem dúvida, entre as várias 

categorias de bens, a dos personalíssimos é fundamental, lembrando-se 

que a honra vem sendo um bem jurídico de maior apreciação da 

personalidade humana, porque representa o seu campo moral e social, ou 

seja, além do respeito à integridade física da pessoa, deve haver respeito 

a sua integridade moral. Wilson Melo da Silva conceitua o dano moral como 

sendo as: "Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito 

em seu patrimônio ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo 

aquilo que não seja suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua 

Reparação, 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 1983). Diante deste 

amparo jurídico, acerca da indenização por danos morais, necessária a 

existência de prática de ato ilícito e para tanto imprescindível a 

demonstração de ação ou omissão do agente, existência de dano e nexo 

de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Então, pelas 

razões declinadas, conclui-se que apesar do perigo de lesão, o dano 

moral não se efetivou perante a inexistência de prejuízo à imagem dos 

Autores. Ademais, meros dissabores rotineiros, que podem gerar 

desconforto ou decepção, não devem ser tidos como fatos geradores de 

dano moral, que pressupõe um prejuízo causado à honra ou à imagem da 

pessoa. A respeito: "Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (Sérgio 

Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 98). Nesse sentido: "Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita do dano moral". 

Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge Scartezzini , DJ de 

11-12-2006, p. 364). "Os danos morais surgem em decorrência de uma 

conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em 

qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, 

humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, 

uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, 

sem qualquer repercussão no mundo exterior". (REsp n. 628854/ES, rel. 

Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). O constrangimento ou a 

dor que justificam a indenização dos danos morais não precisam ser 

provados, o que precisa ser demonstrado cabalmente é a ocorrência do 

fato e a eficácia deste para causar abalo de ordem moral, pois não se 

deve confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude espiritual que 

autoriza a indenização em referência. “A verificação do dano moral não 

reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo 

ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano 

moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a 

esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí 

porque doutrina e jurisprudência tem afirmado, de forma uníssona, que o 

mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si 

só, bastante para gerar dano moral”. “...quando a situação experimentada 

não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou 

constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez 

que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, 

mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha 

acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente...” 

(STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 2011/0286455-0, Relator: Ministro 

RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, 

Publicação: DJe 20/03/2015). Friso que, embora não se menospreze os 

aborrecimentos suportados pelos Autores, do mesmo não se recolhe 

prima facie lesão a direito da personalidade, como a sua honra ou 

intimidade, de modo a não configurar a lesão extrapatrimonial pretendida e, 

em consequência, ensejar a obrigação secundária e substitutiva, de 

reparação pecuniária. É que, não resultando in re ipsa, a lesão 

extrapatrimonial de que se queixam os Autores até porque não viola direito 

inerente à personalidade, como a dignidade ou honra objetiva ou subjetiva, 

a essa cumpria a prova de outros desdobramentos do fato, em ordem a 

que se pudesse reconhecer extra ordinem, nos dissabores da aquisição 

de cota consorcial realizada. Neste compasso, e pelas razões declinadas, 

não há que falar em dano moral indenizável. Pela exposição acima, 

verifica-se que os encargos aplicados foram em conformidade com o 

pactuado entre as partes, não sendo evidenciada qualquer irregularidade. 

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese 

de abusividade postas nas pretensões iniciais dos Autores, reputando 

regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados. CONDENO os 

Autores solidariamente, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez 
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por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do 

CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da 

parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) 

anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração 

no estado de hipossuficiência dos Autores, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de setembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1025114-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

ISRAEL BRANDAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026692-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE JOSE CASARIL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036312-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CREDITO DO 

CENTRO NORTE - FETEC-CUT/CN (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

MICHELE PINTOS FLORES - ME (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução de 

correspondente na qual informa ao REMETENTE e encaminho os autos 

para o devido prosseguimento do feito, impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias,sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037095-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACHADO GUIM (AUTOR(A))

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução de 

correspondente e encaminho os autos para o devido prosseguimento do 

feito, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim 

de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias,sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029516-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LIMA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029516-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: NELSON LIMA DE CARVALHO Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029519-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029519-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANTONIO MARQUES RODRIGUES Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029588-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA LOPES PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029588-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DIANA LOPES 

PADILHA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1029098-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

SALMA ELIAS EID SERIGATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER EUZEBIO ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029098-77.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: WAGNER 

EUZEBIO ROSA Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029149-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHMIDT E CIA LTDA - ME (RÉU)

ROGES DANIEL RIBEIRO CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029149-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A RÉU: SCHMIDT E CIA LTDA - ME, ROGES DANIEL RIBEIRO CORREA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029605-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA 

LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029605-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

NOVA COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA 

LTDA - ME Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761173 Nr: 13618-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA LUFT - OAB:14.512-MT, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476 MT, SCHEILLA MORAES - 

OAB:10222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ HENRIQUE REIS 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 13618-86.2012.811.0041, 

Protocolo 761173, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711680 Nr: 4744-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TÉCNICOS S/C LTDA, 

JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao contido na petição de fls 93/104 pelo Banco Bradesco 

S/A na condição de terceiro interessado, no requer a baixa no restrição 

judicial do veículo Marca Ford Modelo Ranger Placa NJR 7624, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora o prazo de 05 (cinco) dias, quanto a 

referida petição, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 342475 Nr: 12630-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA, CLEUZA 

GARUTTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 86/88.

Diante da notícia do cumprimento integral do acordo de fls. 93, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 873828 Nr: 12487-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO, EXECTIS 

ADMINISTRAÇÃO E PART S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 69/73.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 
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autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 463390 Nr: 31685-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASSAN HICHAN DARWICHE ME, HASSAN 

HICHAN DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 89/90.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Indefiro o pedido de baixa de penhora, tendo em vista inexistirem ordens 

emanadas pelo Juízo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743733 Nr: 40732-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 145/146.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 88740 Nr: 37-53.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROCUIABÁ - POÇOS ARTESIANOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSA MARIA TEIXEIRA 

MATTAR - OAB:6911/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 236/238.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles 

órgãos.

Ante renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 815195 Nr: 21649-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA COSTA, RANGEL WILLIAN DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 276/278.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 700510 Nr: 35133-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 244.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1027568 Nr: 35600-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 138/139.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
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 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788046 Nr: 41981-83.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Ação de Cobrança proposta por Banco Itaucard S/A 

em face de Vera Lucia Marques Pereira.

Às fls.49 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente por AR para dar andamento ao feito, no entanto 

permaneceu inerte, consoante certidão de fl. 53.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente, conforme 

aviso de recebimento de fls. 52.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1157924 Nr: 35037-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO HENRIQUE DE OLIVEIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 56/57.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1083467 Nr: 3195-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTSON JEAN RODRIGUES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 58/65.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401997 Nr: 34093-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE ALMEIDA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Finasa S/A em face de Alessandro de Almeida Passos.

Às fls. 72 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente por AR para dar andamento ao feito, no entanto 

permaneceu inerte, consoante certidão de fl. 76.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente, conforme 

aviso de recebimento de fls.75.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445811 Nr: 20334-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LOURDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira S/A 

em face de Ana Lourdes Souza.

Às fls. 49 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fls. 53.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 884175 Nr: 19323-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LURDES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 
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IBAÑES - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta pelo requerente 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, cedente de crédito em 

favor da cessionária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados, diante do inadimplemento do requerido Maria de Lurdes 

Gonçalves.

Deferida a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, o bem 

não foi apreendido, como consta na certidão de fl.204.

O requerente foi intimado na pessoa de seu advogado, consoante certidão 

de fl. 205. Em nova tentativa de intimar o requerente, dessa vez por AR, 

houve retorno da correspondência com o motivo “mudou-se”.

Constitui dever da parte manter o endereço atualizado nos autos do 

processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais. Consoante 

determina o artigo 274, parágrafo único do CPC.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760016 Nr: 12350-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BONFIM BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse interposta pelo requerente 

B.V. Leasing Arrendamento Mercantil S/A, em face de Antônio Carlos 

Bonfim Bueno.

Deferida a liminar de reintegração de posse do bem descrito na inicial, o 

bem não foi reintegrado, como consta na certidão de fl. 30.

O requerente foi intimado na pessoa de seu advogado, consoante 

despacho de fl. 43. Em nova tentativa de intimar o requerente, dessa vez 

por AR, houve retorno da correspondência com o motivo “desconhecido”.

Constitui dever da parte manter o endereço atualizado nos autos do 

processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais. Consoante 

determina o artigo 274, parágrafo único do CPC.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117281 Nr: 17595-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo 

à consulta do endereço do requerido:

 - Newton Gomes da Silva - CPF nº 362.057.611-49.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 815577 Nr: 22022-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, sendo o 

exequente Santander Leasing S/A – Arrendamento Mercantil contra 

Ronaldo Paes de Barros.

Devidamente intimado para pagar o débito voluntariamente nas fls. 50, o 

executado permaneceu inerte ensejando a certidão do transcurso de 

prazo de fls. 52.

Às fls. 53, determinou-se a intimação do exequente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O exequente foi intimado na pessoa de seu advogado, bem como 

pessoalmente, fls. 54/56 havendo o retorno da correspondência com o 

motivo “mudou-se”.

Constitui dever da parte manter endereço atualizado nos autos do 

processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 390970 Nr: 26625-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANIA DE OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.707.650/0001-10, 

com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou 

perante este juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra 

Rosania de Oliveira Pereira de Almeida, brasileira, inscrita no CPF sob n. 

383.599.361-53, residente e domiciliada nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. (...) O requerente veio nas fls. 46/49 informar 

que o crédito referente ao contrato supracitado foi cedido ao Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCCG-Brasil 

Multicarteira, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n. 

07.727.002/0001-26, com sede em Osasco/SP. Sendo deferida e 

determinada a substituição do polo ativo na decisão de fls. 67. Vieram-me 

os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 

911/69, ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCCG-Brasil Multicarteira contra Rosania de Oliveira Pereira 
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de Almeida, acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de 

garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula 

contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Não houve 

qualquer manifestação pela parte requerida. Extrai-se dos autos o 

desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de 

purgação da mora. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a 

liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1005177 Nr: 25612-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI 

Brasil, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

61.784.278/0001-91, com sede em Curitiba/PR, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Juliano Rodrigues da Silva, brasileiro, inscrito no CPF 

sob n. 722.027.181-68, residente e domiciliada nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. (...) É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se 

de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, 

ajuizada por Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI 

Brasil contra Juliano Rodrigues da Silva, acima qualificados, visando à 

apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face 

de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Não houve qualquer manifestação pela parte 

requerida. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de 

defesa nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação 

que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário (fls. 

21/25) e a notificação extrajudicial de fls. 27/28, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 948649 Nr: 59503-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

 - WRT Indústria e Comércio de Madeiras Ltda - CNPJ nº 

011.088.860/0001-45.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 387485 Nr: 23530-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIAS RAMOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO AIRES VIANA - 

OAB:6904/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, sendo o 

exequente Banco Finasa BMC S/A contra Osias Ramos Pinto.

Devidamente intimado para pagar o débito voluntariamente nas fls. 113, o 

executado permaneceu inerte ensejando a certidão do transcurso de 

prazo de fls. 115.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 122.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145105 Nr: 29677-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANETH PEDROSO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FÉLIX GONÇALVES 

- OAB:20.567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17.528 OAB/MT

 I – Conciliação prejudicada. II – Defiro o pedido de suspensão postulado 

em audiência e para tanto, suspendo o feito pelo prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão, 

obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da Secretaria, 

conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 721390 Nr: 16892-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOIR DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 228 de 891



OAB:OAB/MT 11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206339

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 278 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado, - R$ 13.646,37 (treze mil seiscentos e quarenta e seis reais e 

trinta e sete centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: Banco Itauleasing S/A CNPJ n. 

40.925.225/0001-48, fls. 05, e, consequentemente, formalizo o protocolo, 

cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas 

mantidas pelo Banco Central, com fundamento na Súmula nº 328 do STJ, in 

verbis:

“Na execução contra instituição financeira, é penhorável o numerário 

disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas pelo Banco Central.”

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se o banco executado, dando-lhe, ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 117345 Nr: 1731-33.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ UBIRATAN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5200/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Itaú S/A em face de José Ubiratan Silva.

À fl. 64 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 68.

 Verifica-se assim, nas fls. 67 o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 245535 Nr: 13514-07.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANTIAGO DE AZEVEDO - ME, 

MARCOS SANTIAGO DE AZEVEDO, CLEIDE DE PAULA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10177/MT, DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA - OAB:, 

WELTON RICALDES DA SILVA - OAB:8375/MT

 Vistos etc.Devidamente intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceeram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 

156/170, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado em 29/06/2018 - R$ 164.707,70 (cento e 

sessenta e quatro mil setecentos e sete reais e setenta centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: Marcos Santiago de Azevedo ME – CNPJ nº 

002.803.504/0001-75, Marcos Santiago de Azevedo – CPF n. 

688.262.221-34 e Cleide de Paula Azevedo – CPF nº 631.689.011-72, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco 

Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

(...). Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de 

Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 803829 Nr: 10287-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DINALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA TEREZINHA PEGAIA - 

OAB:88215 - SP, SIMONE THALLINGER - OAB:SP 91.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta pelo 

exequente Banco Citibank S/A, em face de Antonio Dinalo.

Às fls. 41, determinou-se a intimação do exequente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O exequente foi intimado na pessoa de seu advogado, bem como 

pessoalmente, fls. 42/44 havendo o retorno da correspondência com o 

motivo “mudou-se”.

Constitui dever da parte manter endereço atualizado nos autos do 

processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais, conforme 

determina o art. 274, § único do CPC.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757941 Nr: 10152-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO GERALDINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente intimado para o pagamento do débito, o executado não pagou 

a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual 
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estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 89/90, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

junho/2018 - R$ 292.339,75 (duzentos e noventa e dois mil trezentos e 

trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Vanildo 

Geraldino de Souza – CPF nº 531.869.581-72, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, 

excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não 

se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, 

para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 899132 Nr: 29155-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ROCHA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MT 

17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

 - Flavio Rocha Macedo – CPF nº 056.500.921-41.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 425038 Nr: 8651-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHOA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME 

( EMPÓRIO BODY ), LUIZ AUGUSTO SILVA CAMPOS MARTINELLI, LUIZ 

GUSTAVO SILVA CAMPOS MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia e às 

concessionárias de água e energia, visto que as referidas empresas não 

possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

III – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

IV – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, dos 

executados:

- Ghoa Comércio de Cosméticos Ltda -Me – CNPJ nº 06.326.139/0001-06;

- Luiz Augusto Campos Martinelli – CPF nº 689.370.081-49;

- Luiz Gustavo Campos Martinelli – CPF nº 689.369.821-68.

 Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1138532 Nr: 26798-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P KWIECINSKI ME, JENIFER PEREIRA 

KWIECINSKI, WESLEY SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do executados pelo Sistema 

Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta do endereço 

dos executados:

 - J P Kwiecinski ME – CNPJ nº 97.521.573/0001-100;

- Jenifer Pereira Kwiecinski – CPF nº 020.276.091-05;

- Wesley Silva Pereira – CPF nº 789.921.332-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 989167 Nr: 18162-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO 

ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODULAR MOVEIS MDF FABRICAÇÃO E 

COMERCIO LTDA, ALESSANDRO DUQUE ESTRADA, MANUELA CAMPOS 

KOPIEC, FILIP KOPIEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, dos 

executados:

- Modular Moveis Mdf Fabricação e Comercio Ltda - CNPJ nº 

15.252.493/0001-24;

- Alessandro Duque Estrada – CPF nº 650.182.061-87;

- Manuela Campos Kopiec – CPF nº 918.277.791-87;

- Filip Kopiec – CPF nº 702.173.421-24.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 
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art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776767 Nr: 30098-42.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 CERTIFICO que, os recursos de apelação apresentados nos presentes 

autos foram protocolizados tempestivamente. CERTIFICO que, a parte 

requerente ROSÂNGELA MARIA PEDROSO no ato de interposição do 

recurso, comprovou o pagamento do preparo (fls. 486/187). CERTIFICO, 

ainda, que o Banco requerido HSBC BANK BRASIL S/A no ato de 

interposição do recurso também comprovou o pagamento do preparo (fls 

783/784.)

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes apeladas a apresentarem 

contrarrazões aos Recursos de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 901192 Nr: 30737-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON AMADEU TOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A, ROBERTA VIEIRA BORGES - 

OAB:8633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

 - Jeferson Amadeu Tosi – CPF/MF nº 938.631.441-04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891950 Nr: 24513-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

CAPOTAS JR LTDA, FELIPE BONI JORDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, dos 

executados:

- Indústria Comércio e Distribuidora de Capotas JR Ltda- EPP– CNPJ nº 

09.045.789/0001-02;

- Felipe Boni Jordão – CPF nº 377.866.068-31.

 Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796956 Nr: 3321-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA ME, 

ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CORREA 

RAMAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia e à 

concessionária energia, visto que as referidas empresas não possuem 

convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, tendo em 

vista que este Juízo não possui convênio com o referido Sistema.

III – Defiro a consulta de informações Cadastrais do requerido pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco 

Central), e para tanto, procedo à consulta de endereço dos requeridos:

- Alancardel Correa de Oliveira Me – CNPJ nº 04.024.049/0001-35;

- Alancardel Correa de Oliveira – CPF nº 120.731.566-49;

- Maria de Lourdes Correa Ramage – CPF nº 205.981.061-20.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 310538 Nr: 17844-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G/C PROPAGANDA E MARKETING LTDA, 

CLÁUDIO CÉSAR CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apesar de devidamente intimada a instituição financeira autora, Banco 

Santander Banespa S/A, a dar andamento ao feito, aviso de recebimento 

de fl. 134, e por seu patrono via imprensa, verifico que a mesma 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls.135, motivo pelo qual, 

entendo pela extinção do feito.

Em consequência, diante do abandono da causa pela requerente por mais 

de 30 dias, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela instituição 

financeira requerente.

Em não havendo o pagamento das custas no prazo indicado, determino 

que anote-se no distribuidor o nome do devedor das mesmas.

Caso haja o devido pagamento, proceda-se a baixa e após arquivem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 701635 Nr: 36256-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Banco Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 65.654.303/001-73, 

com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou 

perante este juízo com a presente Ação de Reintegração de posse contra 

Alexandre Vicente da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

009.034.563-03, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que celebrou com o(a) requerido(a) um 

Contrato de Arrendamento Mercantil em 14/01/2009, que recebeu o 

número 000011805099, que deveria ser pago em 60 parcelas mensais e 

consecutivas, no valor de R$ 715,84 (setecentos e quinze reais e oitenta 

e quatro centavos) cada uma, corrigidas de acordo com as cláusulas e 

condições previstas no Contrato, vencendo-se a primeira parcela em 

12/12/2008 e a última em 12/12/2013. (...) É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Reintegração de Posse”, ajuizada por Banco Dibens 

Leasing S/A – Arrendamento Mercantil contra Alexandre Vicente da Silva 

acima qualificado, visando à reintegração do veículo objeto de garantia de 

arrendamento mercantil - leasing, em face de descumprimento de cláusula 

contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas.(...)Por fim, 

com a documentação que instrui a inicial, destacando-se o Contrato de 

Arrendamento Mercantil (fls. 20/28) e a notificação extrajudicial de fls. 

29/30, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do 

requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Reintegração de Posse e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082294 Nr: 2649-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARGI COMERCIO ATACADISTA DE 

PRODUTOS GRAFICOS EIRELI - EPP, LAURO RONDON BALESTEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 Vistos etc.

Ante a notícia de acordo vinda às fls. 114/115, homologo por sentença, 

para que surtam seus devidos e legais efeitos, a transação realizada 

pelas partes.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761716 Nr: 14205-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMÁ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

HALIM RAMZI ATIEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, NATHÁLIA GONÇALVES DE MACEDO 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 287.894, PRISCILA MARTINS CARDOSO 

DIAS - OAB:252.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada as fls 96/116 e 117 foram 

protocoladas em 03/09/2018 e consta a sentença publicada no no DJE nº 

10301, de 24/07/2018 e publicado no dia 25/07/2018 portanto a data do 

trânsito em julgado foi em 15/08/2018 obedecidas as regras de contagem 

de prazo constantes no CPC, impulsiono os autos para expedição de 

documentos a fim de expedir a certidão de trânsito em julgado da sentença 

proferida às fls 93/95 e em face tratar-se de reconhecimento de 

prescrição intercorrente não há o que se falar em cessão de direitos, haja 

vista sua inexistência, ante o ora relatado encaminho os autos ao arquivo 

ante o findar da prestação jurisdicional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 87648 Nr: 4174-83.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MIRANDA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANDEIRANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:8.224-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431/MS, GABRIEL LÓS - OAB:241.717/SP, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - A, ROBERTO SARDINHA JUNIOR - 

OAB:310.322/SP

 Vistos etc.

Cumpra-se a parte final da decisão de fl. 2.223 e remetam-se, com 

urgência, os autos ao E. Tribunal de Justiça, com protestos de estima. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795374 Nr: 1706-58.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM COM DE PROD ELETROEL E ELETRODOM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS HELENA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY JOSE CAMPOS - 

OAB:44243

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715110 Nr: 7939-42.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDER ALEKSSANDER DUTRA PLEFFKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Diante da ausência de intimação do requerente, conforme 

correspondência devolvida vinda à fl. 102, bem como, tendo em vista a 

ausência de intimação da Defensoria Pública, que patrocina o requerente, 
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entendo necessária a redesignação desta audiência. E para tanto, 

redesigno a presente para o dia 07/11/2018 às 14:30 horas para tentativa 

de composição. Intimem-se as partes, pessoalmente e os patronos, via 

imprensa. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812263 Nr: 18753-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira S/A 

em face de Sandro Victor Teixeira Silva.

Às fls. 41 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 52.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 955088 Nr: 2660-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK JOAO DA LUZ SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:OAB/CE 10.423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10.422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Consórcio Nacional 

Honda LTDA em face de Frank João da Luz Sobrinho.

Às fls. 56 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente por AR para dar andamento ao feito, no entanto 

permaneceu inerte, consoante certidão de fl. 60.

 Verifica-se assim, nas fls. 59, o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1130548 Nr: 23251-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Honda S/A 

em face de Lucio de Souza Amorim.

Às fls. 55 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente por AR para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fls. 58, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 60.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 876007 Nr: 14096-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO LEOPOLDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Itaucard 

S/A em face de Inacio Leopoldo Rodrigues.

Às fls. 78 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 82.

 Verifica-se assim, nas fls. 81, o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 465461 Nr: 32998-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL BATISTA DA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANÃL - OAB:167.974, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Primo Rossi 

Administradora de Consórcio Nacional em face de Natanael Batista de 

Amorim.

Às fls. 39 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 
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pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 43.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 879123 Nr: 16240-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI MENDES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S/A em face de Valdinei Mendes Campos.

Às fls. 43 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente por AR para dar andamento ao feito, no entanto 

permaneceu inerte, consoante certidão de fls. 48.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente, conforme 

aviso de recebimento de fls. 47.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1154118 Nr: 33546-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDRO MARCOS VOLTOLINI, ROSECLER 

ABATI VOLTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 37/38.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão com intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1104812 Nr: 12487-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 

LTDA, LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA SOUZA ALVES - 

OAB:20286

 Vistos etc.Diante da notícia de descumprimento do acordo realizado entre 

as partes, bem ainda, da juntada do cálculo atualizado do débito, 

considerando-se a parcela do ajuste devidamente quitada pelos 

devedores, defiro o pedido de fls. 89/93.Bem ainda, aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução.Ante as disposições do 

Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

penhora online constante de fls. 93 do exequente e, para tanto ordeno que 

se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando 

o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado, - R$ 58.279,93 

(cinquenta e oito mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e três 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos executados: Bel Lar Compra e Venda de Imóveis Ltda – 

CNPJ nº 14.215.208/0001-32 e Linibel Strobel Moreira da Silva (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intimem-se os executados, dando-lhes, ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 853378 Nr: 56081-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO THIAGO ALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE OLIVEIRA POLONI - 

OAB:OAB/SP 351.064, Hudson José Ribeiro - OAB:OAB/SP 150.060, 

RODOLFO BARBOSA DA COSTA - OAB:244022, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado HUDSON JOSÉ RIBEIRO para que regularize a sua 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de ser 

desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos, tendo em vista 

que seu substabelecimento não advém de advogados com procuração 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 906569 Nr: 34619-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO MANOEL ALVES CORREA, REGINA 

CÉLIA TENUTA ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

a parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou o pagamento do 

débito exequendo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 748782 Nr: 424-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENTINO FERNANDES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.622

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1130405 Nr: 23171-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITA CHAGAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fl. 61, para bloqueio do veículo junto ao Detran, via 

sistema Renajud, em razão de já existir averbação decorrente da 

alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da 

existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os 

artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN.

 II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao SERASA, visto 

que este juízo não possui convênio junto ao referido sistema.

III – Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta do 

endereço da requerida:

 - Zelita Chaves Silva – CPF nº 104.585.491-34.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena da 

revogação da liminar.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1049106 Nr: 45985-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE JESUS LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 83, defiro o pedido de fl. 93/94.

Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755527 Nr: 7561-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTHIA ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 74, defiro o pedido de fls. 76/77.

Cite-se a requerida por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1049573 Nr: 46196-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DILINO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 55/56 tendo em vista que o requerente não 

esgotou os meios possíveis de busca para localizar o requerido.

Intime-se o requerente para dar andamento no feito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 842177 Nr: 46291-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NERES DA SILVA - ME, RONALDO 

NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl.123, tendo em vista que o requerente não esgotou 

os meios possíveis de busca para localizar o requerido.

Intime-se o requerente para dar andamento no feito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078458 Nr: 518-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. S. COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS 

LTDA - ME, MAGDIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, ELIANE MARQUES FARIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Indefiro o pedido de fls. 45/47, pelos motivos elencados no despacho de 

fl.44, tendo em vista que o requerente não esgotou os meios possíveis de 

busca para localizar o requerido.

Intime-se o requerente para dar andamento no feito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 936378 Nr: 52786-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO A. DE ARRUDA - ME, ISONETE 

BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 52, defiro o pedido de fl. 59.

.

Cite-se o executado Antonio A. de Arruda-Me por edital, nos termos do 

art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786623 Nr: 40530-23.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR CARDOSO DE ALBUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134, RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:OAB/SP 

138.486, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, THIAGO CONTE 

LOFREDO TEDESCHI - OAB:190008

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao contido na petição e documentos de fls 191/198, sendo que 

permanecendo inerte a parte autora e ante a obeidiência ao princípio da 

demanda os autos deverão ser encaminhados ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076071 Nr: 58020-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 36, defiro o pedido de fls. 58/59.

.

Cite-se a executada por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1104221 Nr: 12237-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO, 

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:OAB/MT 8660, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

a Carta Precatória devolvida as fls 91/105, bem como para para depositar 

a diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos 

do depósito da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º 

da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1086249 Nr: 4415-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE EVENTOS TENDA DAS TORRES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE GUIMARAES 

FERNANDES BALDUINO - OAB:13587

 I – Conciliação prejudicada. II – voltem-me os autos em conclusão, 

obedecendo ao critério de ordem cronológica dos processos da 

Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 418004 Nr: 5012-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 269540 Nr: 1840-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO ANTELO E SILVA, CIRLENE DE 

CAMPOS DUARTE ANTELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATHENA CAMPOS DUARTE 
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ANTELLO SILVA - OAB:17802/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9993-B

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 128/129.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851738 Nr: 54659-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER CARVALHO - OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05, sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se 

encontra.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023157-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI (ADVOGADO(A))

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023157-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, 

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – Defiro a 

juntada de documentos arguida pelo banco requerente. II – Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias ao patrono da requerida para juntada deo 

competente substabelecimento. III – Acolho o pedido da requerida e 

constatada a ausência de citação do requerido Dilmar Figueira de Almeida, 

entendo que a audiência não pode ser continuada por esse motivo. IV – 

Proceda-se à imediata citação do requerido Dilmar Figueira de Almeida, no 

endereço apresentado pelo banco na exordial. Anote-se do mandado de 

citação a ser expedido a determinação ao Sr. Oficial de Justiça que não 

sendo localizado o requerido, proceda sua citação por hora certa, na 

forma disciplinada no art. 252 do CPC. Cumpra-se. Saindo os presentes 

devidamente intimados. Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000402-31.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido de ID 14104300, para tanto, intime-se requerido para que 

apresente, no prazo de 10 (dez) dias, o contrato original assinado pela 

requerente, para possível realização de prova pericial no mesmo. 

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de prova pericial. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 06 de setembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029120-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PODEROSO DE SOUZA (REQUERIDO)

GIANMARCO PACCOLA CAPOANI (REQUERIDO)

SALETE MARIA BUFALO PODEROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029120-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: SALETE MARIA BUFALO PODEROSO, GIANMARCO 

PACCOLA CAPOANI, MAURO PODEROSO DE SOUZA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se a parte autora para apresentar nos 

autos o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através 

d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 15159117, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de São Paulo - SP, com urgência. Cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III 

– Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029433-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA (ADVOGADO(A))

CANDIDO DUARTE BRAGA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029433-96.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência dos contratos firmados entre 

as partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos 

fatos narrados pelo requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE 

JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS 

FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO 

DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 

PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO 

AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS 

AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O 

CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR 
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VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição inicial de ação revisional de 

contrato bancário, que não vem acompanhada de cópia do contrato 

revisando. 2. Faltando documento indispensável ao ajuizamento da ação 

(art. 283, CPC), não ocorre a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor decorrentes daquele documento faltante. (TJ-PR - 

AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 614) 

(grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a apresentação de 

documentos pelo requerido, quando o requerente desconhece o que está 

a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao 

requerente que emende a inicial, e traga aos autos todos os contratos 

indicados em sua inicial que pretende controverter, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao que indefiro 

a apresentação deste pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 06 de setembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035740-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MAINE VIEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035740-03.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JAQUELINE MAINE VIEIRA DE SOUSA 

SENTENÇA Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente 

qualificado, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este 

juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Jaqueline Maine 

Vieira de Souza, devidamente qualificado, expondo e requerendo o que 

segue. Alega que firmou contrato de financiamento, Cédula de Crédito 

Bancário de n. 4382825742 em 30/10/2015, tornando-se credor do 

requerido da quantia de R$ 17.231,97 (dezessete mil duzentos e trinta e 

um reais e noventa e sete centavos), tendo como garantia a alienação 

fiduciária do seguinte bem: 01 (um) veículo Marca/Modelo 

CHEVROLET/PRISMA ECONO. FLEX MAXX 1.4 8V A/G 4P, Ano 

Fabricação/Modelo 2009/2010, Chassi 9BGRM6940AG124568, RENAVAM 

147541298, Placa NJK-6836, Cor PRATA. No entanto, a requerida não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

30/06/2017, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 14.743,14 (quatorze mil setecentos e quarenta e três reais e 

quatorze centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o 

contrato em que se funda o pedido, e também a notificação extrajudicial 

pela qual foi a requerida constituída em mora, documentos de Id 10848420. 

Em decisão proferida no ID 11403127 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

da requerida para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca, apreensão e depósito ID 13258941. Embora devidamente 

citado, o requerido permaneceu silente, consoante informa a certidão ID 

15045277. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A contra Jaqueline Maine Vieira de Souza, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, a 

requerida deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro a requerida revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do NCPC. Extrai-se dos autos o desinteresse da requerida em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de 

defesa nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação 

que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário de n. 

4382825742 (ID 10848420) e a notificação extrajudicial ID 10848420, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora da requerida. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. M/Cuiabá, 06 

de setembro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018541-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN (ADVOGADO(A))

RUBIA ANGERAMIS SOARES VARGAS BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018541-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): RUBIA ANGERAMIS SOARES 

VARGAS BARROS RÉU: BANCO BMG SENTENÇA Vistos etc. Rubia 

Angeramis Soares Vargas ajuizou Medida Cautelar de Exibição de 

Documento em desfavor de Banco BMG S/A devidamente qualificados nos 

autos, expondo e requerendo o seguinte. Afirma a requerente que firmou 

contrato com a instituição financeira requerida com fornecimento de um 

cartão de crédito consignado para desconto em folha de pagamento, 

visando melhores taxas para administração de seus negócios diários com 

mais facilidade. Que as parcelas do cartão de crédito eram diretamente 

debitadas na conta corrente n.º 13882, agência 04042, Banco do Brasil, 

sendo que, várias destas parcelas, supostamente em virtude dos altos 

encargos, taxas elevadas, correção monetária mês a mês, e demais 

encargos de inadimplência, acabara, por impossibilitar a requerente de 

adimplir com o pagamento do valor total da fatura. Que em razão disso 

vem adimplindo somente os valores mínimos das faturas, que são 

descontados mensalmente em sua conta corrente. Aduz que não vem 

conseguindo adimplir nem metade dos valores das faturas. Alega que 

procurou a agência do banco requerido objetivando obter o demonstrativo 

do débito, visualizando o montante já quitado e o saldo remanescente de 

forma discriminada, demonstrando a evolução da dívida, bem como, cópia 

do contrato assinado, entretanto não obteve êxito. Argumenta que os 

referidos documentos a possibilitarão fazer o recálculo de seus débitos 

com a consequente propositura de acionamento revisional dos contratos, 

e até possível ação indenizatória, caso comprovadamente exista encargos 

e taxas indevidas, visando à declaração judicial do exato montante devido. 

Que como administrativamente os documentos não foram fornecidos, não 

restou alternativa à requerente, senão propor a presente ação cautelar, 

preparatória de acionamento revisional de contratos bancários, visando a 

disponibilização dos documentos uteis e necessários para declaração, e 

comprovação judicial da existência de cláusulas abusivas quando das 

contratações dos produtos da requerida, bem como para a verificação do 

exato montante devido pela requerente. Pediu o deferimento de liminar 

para determinar ao banco requerido a suspensão referente às cobranças 

da Requerente, vez que está prejudicando demasiadamente sua renda, 

sua subsistência e de toda sua família, bem como, para no mesmo prazo, 

determinar a exibição do demonstrativo detalhado de debito com a 

evolução da dívida e o contrato financeiro. Pediu os benefícios da justiça 
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gratuita e a inversão do ônus da prova. Pede que ao final seja a ação 

julgada procedente, no sentido de que seja determinado ao banco 

requerido a exibição dos documentos acima citados, cominando-se ao 

requerido as penalidades da sucumbência. Deu a causa o valor de 500,00 

(quinhentos reais). À exordial acostou documentos. Pela decisão 

constante do Id 8296936, deferiu o Juízo os benefícios da justiça gratuita, 

indeferido o pleito da requerente acerca de suspensão ou limitação de 

descontos em conta corrente e folha de pagamento, por ser rito diverso 

da ação cautelar exibitória, bem como, foi deferida a liminar para que a 

parte requerida apresentasse no prazo de resposta cópia dos 

documentos postulados na exordial, determinando ainda a citação do 

banco requerido para os termos da ação. Devidamente citado, o requerido 

compareceu apresentando contestação, conforme Id 10403589. Em sua 

defesa argumentou a improcedência do pedido, que a autora poderia ter 

realizado a solicitação dos documentos administrativamente, não havendo 

necessidade de ajuizamento da ação. Argumentou a não incidência de 

aplicação de multa diária. Pediu ainda a concessão de prazo suplementar 

para apresentação dos documentos pleiteados, defendendo que o exíguo 

prazo de 05 (cinco) dias não foi suficiente para reunir todos os 

documentos solicitados. Acerca da contestação manifestou-se a autora, 

apresentando impugnação, consoante Id 10796907. Vieram-me os autos 

em conclusão. É o relatório. Fundamento e decido. As questões aqui 

postas em debate não estão a exigir dilação probatória, já que envolvem 

matéria exclusivamente de direito, justificando o julgamento do processo 

no estado em que se encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Cuida-se de ação cautelar de exibição de documento proposta por Rubia 

Angeramis Soares Barros em desfavor de Banco BMG S/A, objetivando a 

primeira obrigar o banco requerido a fornecer-lhe cópia do contrato 

firmado entre as partes e do demonstrativo detalhado de debito com a 

evolução da dívida. Devidamente citado, o requerido compareceu 

apresentando contestação, conforme Id 10403589. Em sua defesa 

argumentou a improcedência do pedido, que a autora poderia ter realizado 

a solicitação dos documentos administrativamente, não havendo 

necessidade de ajuizamento da ação. Argumentou a não incidência de 

aplicação de multa diária. Acerca da contestação manifestou-se a autora, 

apresentando impugnação, consoante Id 10796907. Acerca do argumento 

de que a autora poderia ter realizado o pedido administrativamente, 

estando todos os documentos à disposição da requerente junto à agência 

bancária, tenho que não merece guarida. Com efeito, está consolidado na 

jurisprudência que não se exige prova de recusa de entrega do 

documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata de relação 

de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao contrato e todas 

as informações relacionadas ao negócio jurídico celebrado. A ação de 

exibição é tratada no nosso ordenamento jurídico sob perspectivas 

distintas, pois a depender do caso e a finalidade com que proposta, ela 

pode assumir tanto natureza satisfativa, quanto assecuratória. Está 

consolidado na jurisprudência que não se exige prova de recusa de 

entrega do documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata 

de relação de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao 

contrato e todas as informações relacionadas ao negócio jurídico 

celebrado. Com o procedimento de exibição de documento objetiva a parte 

autora a busca de elementos que possibilitem alcançar prova que pode 

ser tanto perante a própria parte requerida, como diante de um terceiro 

que esteja em poder do documento. A ação cautelar de exibição, prevista 

no art. 844 do Código de Processo Civil, segundo o comentário do 

processualista Nelson Nery Júnior, é um procedimento pelo qual o 

interessado em propor futura ação “contra outrem e necessitar, para 

instruir o pedido, de conhecer teor de documento ou coisa a que não 

tenha acesso, poderá valer-se deste procedimento preparatório para 

obter os dados que necessita e arma-se contra o futuro e eventual 

adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da 

sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da 

providência cautelar, necessária e indispensável à obtenção do 

desiderato que pretende.” (Código de processo Civil Comentado, 10ª 

edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há entendimento 

majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da desnecessidade de 

prova do requerimento administrativo como requisito para a ação, 

considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à justiça, 

previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos termos 

do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade de obter documento 

sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, 

tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já encontra 

pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO ESPECIAL 

- PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem 

de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, qualquer 

negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede. Com 

isso, tenho que o pedido da autora deve prosperar. Necessário se faz a 

condenação do requerido ao pagamento das verbas de sucumbência, uma 

vez que deu causa ao ajuizamento da ação, face ao princípio da 

causalidade e da sucumbência, portanto, devendo responder pelas 

despesas decorrentes. Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 1. A ação cautelar de exibição 

de documento não se presta para o exame a respeito de eventual 

ilegalidade contida na contratação supostamente realizada entre o autor e 

a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal consumado por meio do 

conhecido call center, e tendo a ré exibido os documentos que possuía, 

não há motivo para cogitar a respeito de cumprimento parcial de sua 

obrigação. 2. Honorários advocatícios devidos, considerando a recusa da 

empresa de telefonia em exibi-los administrativamente. APELOS 

IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70025834698, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 

10/02/2009). DISPOSITIVO Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação cautelar, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e de consequência, determino que a parte requerida exiba, 

em 30 (trinta) dias, cópia do contrato de cartão de crédito firmado entre as 

partes e do demonstrativo detalhado de debito com a evolução da dívida, 

sob as penas do artigo 400, inciso I, do CPC (que serão aplicadas na ação 

principal). Condeno o banco Requerido no pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 

20% (vinte por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado, de 

acordo com a regra traçada no § 4º do art. 85 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a requerente para manifestar-se acerca da proposta 

apresentada na petição de Id 11968408. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 
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P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002250-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002250-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VALERIANO CORREA DE 

MORAES RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Valeriano Correa de Moraes devidamente qualificada e representada por 

seu advogado, ajuizou Medida Cautelar de Exibição de Documento em 

desfavor de Banco Votorantim S/A devidamente qualificado nos autos, 

expondo e requerendo o seguinte. Aduz que firmou contrato com o banco 

requerido, celebrando operações de crédito consignado. Que o banco 

requerido deixou de observar os preceitos da legislação consumerista, 

deixando de fornecer ao autor cópia do instrumento contratual celebrado 

entre as partes, fazendo surgir dúvidas sobre a regularidade dos 

encargos remuneratórios, moratórios e contratuais incidentes sobre a 

operação uma vez que inexiste cláusula expressa que autorize a 

cobrança de juros capitalizados mensalmente, legitimando a propositura de 

medida cautelar preparatória para posterior ajuizamento de ação 

revisional. Pede liminarmente a exibição de cópia de todos os contratos 

financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, bem como, o 

demonstrativo das operações financeiras realizadas (espelho e/ou 

extratos mensais do cartão de crédito, de todo o período contratado). 

Pede os benefícios da justiça gratuita. Pede que ao final seja a ação 

julgada procedente a ação, exibindo-se os contratos celebrados pelas 

partes, pedindo assim, a citação do banco para responder aos termos da 

presente cautelar, a qual espera ver, ao final, julgada procedente, 

cominando-se ao requerido as penalidades da sucumbência. Deu a causa 

o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). À exordial acostou documentos. Na 

decisão de Id 11598439 foi determinado ao requerente que procedesse a 

emenda à inicial para adequar sua ação à seus pedidos, posto que a 

exibição de documentos com caráter satisfativo tem base nos artigos 396, 

397 e seguintes do Código de Processo Civil e a medida cautelar 

antecedente tem como base os artigos 303, 304 ou 305, 306 e seguintes 

do referido código, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compareceu o requerente na petição de Id 

11972169, manifestando que a presente ação se fundamenta no art. 396 e 

seguintes. Na decisão de Id 12807108 foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita e a liminar para que o requerido apresente no prazo de 

resposta todos os contratos financeiros celebrados entre as partes findos 

ou não, bem como demonstrativo das operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais do cartão de crédito de todo o período contratado), 

determinando ao final, a citação do banco requerido para os termos da 

ação. Devidamente citado, compareceu o banco requerido aos autos, 

petição de Id 12991604, apresentando contestação. Em sua defesa 

argumenta o banco preliminarmente a carência da ação por suposta falta 

de interesse processual e ilegitimidade ad causam, ambas sob o 

argumento de impossibilidade jurídica do pedido. Ainda em sede de 

preliminar arguiu a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir, aduzindo 

a falta dos requisitos necessários para a concessão da tutela cautelar em 

caráter antecedente. Adentrando ao mérito, argumenta o banco requerido 

a improcedência da ação, que jamais se negou a fornecer os documentos. 

Pedindo ao final a improcedência da ação. Acostou à defesa cópia do 

contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de n. 

103537964, vinculado ao contrato INSS 194625050, documento de Id 

12991638 e demonstrativo de operações financeiras do contrato, 

constando as parcelas pagas, de Id 12991645. Intimada a impugnar a 

contestação, a requerente se manifestou na petição de Id 13975298. 

Vieram-me os autos em conclusão É o relatório. Fundamento e decido. As 

questões aqui postas em debate não estão a exigir dilação probatória, já 

que envolvem matéria exclusivamente de direito, justificando o julgamento 

do processo no estado em que se encontra, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC. Cuida-se de ação cautelar de exibição de documento proposta por 

Valeriano Correa de Moraes em face Banco Votorantim S/A, objetivando o 

primeiro obrigar o banco requerido a fornecer-lhe cópia de todos os 

contratos financeiros celebrados entre as partes findos ou não, bem como 

demonstrativo das operações financeiras (espelho e/ou extratos mensais 

do cartão de crédito de todo o período contratado) Devidamente citado o 

banco requerido apresentou contestação. Das preliminares Em sua defesa 

argumenta o banco preliminarmente a carência da ação por suposta falta 

de interesse processual e ilegitimidade ad causam, ambas sob o 

argumento de impossibilidade jurídica do pedido. Não há que se falar em 

falta de interesse processual, uma vez que entendeu a necessidade de 

recorrer ao Judiciário, acreditando ter sido seu direito violado. Assim, 

objetivando a busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, 

utilizou-se para isso do procedimento processual adequado, não havendo 

assim porque falar em falta de interesse processual. Logo, não se 

evidencia a alegada carência de ação, por ausência de interesse 

processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Assim, rejeito a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse processual. Bem ainda, deve ser rejeitada a preliminar 

de ilegitimidade. Com efeito, da documentação acostada aos autos pelo 

requerente o contrato firmado entre as partes vinculou-se ao INSS, assim, 

o mesmo é o titular do contrato, que ensejou descontos consignados. 

Portanto, diante dos descontos consignados evidencia-se sua legitimidade 

e interesse na ação, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

ad causam arguida. Ainda em sede de preliminar arguiu a inépcia da inicial 

e a falta de interesse de agir, aduzindo a falta dos requisitos necessários 

para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente. Não há que 

se falar em falta de indicação ou de propositura da ação principal pelo 

requerente, posto que a ação cautelar de exibição de documentos é uma 

ação de natureza satisfativa. Neste sentido a jurisprudência: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

NULIDADE DE LICITAÇÃO. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

NATUREZA SATISFATIVA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO SUSCITADO. 1 – A Ação de Exibição de Documentos tem por 

escopo a entrega de documentos que comprovem a relação jurídica entre 

as partes em litígio para respaldar eventual demanda, que, frise-se, 

poderá ou não ser ajuizada posteriormente. 2 – Conforme entendimento 

jurisprudencial, na Ação de Exibição de Documentos, a pretensão posta 

se exaure com a mera apresentação dos documentos vindicados pelo 

Autor, sendo despicienda a ação principal para outro desiderato, motivo 

pelo qual, levando-se em conta o seu caráter satisfativo, não gera a 

prevenção do Juízo no qual tramitou. Conflito de competência admitido e 

acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 

n.873956, 20150020135815CCP, Relator: ANGELO CANDUCCI 

PASSARELI, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2015, Publicado 

no DJE: 18/06/2015. Pág.: 82) (grifo nosso) Assim, rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial. Quanto ao interesse de agir, inteiramente descabida a 

arguição do requerido de extinção do processo com base no artigo 485, VI 

do CPC, isso porque, o interesse de agir evidencia-se na medida em que a 

parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na 

busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para 

isso do procedimento processual adequado, não havendo assim porque 

falar em falta de interesse processual. Dessa forma, rejeito, a preliminar 

de falta de interesse de agir. Passo ao exame do mérito. Adentrando ao 

mérito, argumentou a improcedência da ação, que jamais se negou a 

fornecer os documentos. Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pelo banco requerido, tenho que o pedido da requerente 

merece prosperar, uma vez que o que objetiva aqui é a exibição dos 

documentos. Está consolidado na jurisprudência que não se exige prova 

de recusa de entrega do documento extrajudicialmente, principalmente 

quando se trata de relação de consumo, por ser direito do consumidor o 

acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao negócio 

jurídico celebrado. Com o procedimento de exibição de documento objetiva 

a parte autora a busca de elementos que possibilitem alcançar prova que 

pode ser tanto perante a própria parte requerida, como diante de um 

terceiro que esteja em poder do documento. A ação cautelar de exibição, 

prevista no art. 844 do Código de Processo Civil, segundo o comentário do 

processualista Nelson Nery Júnior, é um procedimento pelo qual o 

interessado em propor futura ação “contra outrem e necessitar, para 

instruir o pedido, de conhecer teor de documento ou coisa a que não 
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tenha acesso, poderá valer-se deste procedimento preparatório para 

obter os dados que necessita e arma-se contra o futuro e eventual 

adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da 

sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da 

providência cautelar, necessária e indispensável à obtenção do 

desiderato que pretende.” (Código de processo Civil Comentado, 10ª 

edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há entendimento 

majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da desnecessidade de 

prova do requerimento administrativo como requisito para a ação, 

considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à justiça, 

previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos termos 

do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade de obter documento 

sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, 

tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já encontra 

pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO ESPECIAL 

- PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem 

de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, qualquer 

negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede. Com 

isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. Compulsando os autos 

vejo que o requerido acostou à defesa cópia do contrato firmado entre as 

partes, Cédula de Crédito Bancário de n. 103537964, vinculado ao 

contrato INSS 194625050, documento de Id 12991638 e demonstrativo de 

operações financeiras do contrato, constando as parcelas pagas, de Id 

12991645. No entanto, não há como isentar o requerido da condenação ao 

pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que deu causa ao 

ajuizamento da ação, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, 

portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido 

a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 

1. A ação cautelar de exibição de documento não se presta para o exame 

a respeito de eventual ilegalidade contida na contratação supostamente 

realizada entre o autor e a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal 

consumado por meio do conhecido call center, e tendo a ré exibido os 

documentos que possuía, não há motivo para cogitar a respeito de 

cumprimento parcial de sua obrigação. 2. Honorários advocatícios 

devidos, considerando a recusa da empresa de telefonia em exibi-los 

administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). DISPOSITIVO Em face 

do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, declarando-a 

satisfeita, diante da apresentação de cópia do contrato firmado entre as 

partes, Cédula de Crédito Bancário de n. 103537964, vinculado ao 

contrato INSS 194625050, documento de Id 12991638 e demonstrativo de 

operações financeiras do contrato, constando as parcelas pagas, de Id 

12991645, documentos que alude o pedido contido na inicial. Condeno o 

banco Requerido no pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor dado à causa, devidamente atualizado, de acordo com a regra 

traçada no § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, disponibilize-se ao requerente os documentos apresentados pelo 

requerido, acostados à defesa (cópia do contrato firmado entre as partes, 

Cédula de Crédito Bancário de n. 103537964, vinculado ao contrato INSS 

194625050, documento de Id 12991638 e demonstrativo de operações 

financeiras do contrato, constando as parcelas pagas, de Id 12991645), 

substituindo-os por fotocópia. Após, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006127-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (ADVOGADO(A))

KLEBER RODRIGO FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006127-35.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede em Osasco/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar contra 

Kleber Rodrigo Faria, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 876.763.541-53, 

residente e domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. 

Alega que firmou com o requerido um contrato de financiamento n. 

4355159354, em 16/12/2013, no valor de R$ 17.500,00 para pagamento 

em 48 parcelas de R$ 605,22, tendo como garantia a alienação fiduciária 

do seguinte bem: Marca CHEVROLET, Modelo S10 CAB. DUPLA 

(FLEXPOWER) ADVANTAGE 4X2 2.4 8V, Cor PRETA, Ano de Fabricação 

2009, Chassi 9BG138GF0AC407375, Placa ARM 6832, Renavam 

151795568. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das 

prestações vencidas a partir de 16/03/2016, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 18.405,38 (dezoito mil, 

quatrocentos e cinco reais e trinta e oito centavos). A inicial veio instruída 

com os documentos necessários, dentre eles o contrato em que se funda 

o pedido, e também a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido 

constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 5838519 foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

apreendido ID 6092852 e o requerido devidamente citado, certidão de ID 

6092836. Embora devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação intempestivamente, consoante certidão de ID 13163753. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A contra Kleber Rodrigo Faria, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 
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em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de 

devidamente citado para os termos da presente ação, o requerido 

apresentou contestação de forma intempestiva, bem como deixou 

transcorrer o prazo de purgação da mora, sendo assim declaro o 

requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se o Contrato de Financiamento e a notificação 

extrajudicial constantes de ID 5003868, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado, obrigação que fica suspensa em 

decorrência dos benefícios da assistência judiciária que aqui lhe concedo, 

consoante Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 06 de 

setembro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1140799 Nr: 27750-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL RIBEIRO FILHO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLINO 

CALLEJAS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, BARBARA FERREIRA 

ARAUJO - OAB:20170/O, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, 

JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos 

contidos na inicial da Ação Civil Pública em face de Lourival Ribeiro Filho, 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato 

Grosso, para tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro a 

nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e 

efetividade ao réu Lourival Ribeiro Filho (Ato nº Ato nº 190/02) e o ato que 

concederam ilegal averbação de tempo de serviço (Portaria nº 439/01) e 

de todos os subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico 

Legislativo de Nível Superior da AL/MT;b)- Condeno o Réu Lourival Ribeiro 

Filho nas custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar 

o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma 

vez que são isentas ; c)- No tocante aos honorários advocatícios, deixo 

de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido;d)- Transitada em julgado a 

sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual 

deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao réu 

Lourival Ribeiro Filho de qualquer remuneração, subsídios etc. decorrente 

do Ato nº 190/02 , que a estabilizou e efetivou no serviço público, bem 

como de todos os atos administrativos subsequentes que a enquadraram 

no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, sob pena de 

incidirem cada um e pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, 

após o cumprimento das determinações exaradas na presente sentença.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1130570 Nr: 23254-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LAURO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:6.576, 

Diego de Mamam Dorigatti (Procurador do Estado) - OAB:13647-A, 

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - OAB:8.534, MARCUS 

ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos 

contidos na inicial da Ação Civil Pública em face de Geraldo Lauro, 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato 

Grosso, para tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade, 

declaro a nulidade dos atos administrativos, Portaria nº 115/2000 e Ato nº 

618/2000, que concederam, respectivamente, a averbação de tempo de 

serviço e estabilidade no serviço público da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso ao requerido, bem como todos os atos 

subsequentes, referentes ao enquadramento e efetivação no cargo de 

carreira de Oficial de Apoio Legislativo (Portaria 194/2000), Técnico 

Legislativo de Nível Médio (Ato nº 163/2003) e de Técnico Legislativo Nível 

de Superior (Portaria MD nº 029/2009), bem como eventuais concessões 

de reclassificação, incorporação, progressão e de outras vantagens 

alusivas aos cargos indevidamente ocupados;b)- Condeno o requerido 

nas custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o 

Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma 

vez que são isentos ; e)- No tocante aos honorários advocatícios, deixo 

de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério 

Público, seja ele vencedor ou vencido;f)- Transitada em julgado a 

sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual 

deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao requerido 

Geraldo Lauro de qualquer remuneração, subsídios etc. decorrentes dos 

atos Portaria nº 115/2000 (averbação por tempo de serviço) e Ato n° 

618/2000, que averbou tempo de serviço e estabilizou e efetivou o réu no 

serviço público, bem como de todos os atos administrativos subsequentes 

que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da 

AL/MT, sob pena de incidirem cada um e pessoalmente, em multa diária no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

arquivando os autos, após o cumprimento das determinações exaradas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 867321 Nr: 7430-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES DALL'AGNOL, MARILEY NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROBERTO 

APARECIDO TURIN - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOT. 

JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR 

DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, LEO CATALA 

JORGE - OAB:17.525, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, para condenar os 

requeridos Hermes Dall’agnol e Mariley Nazário às seguintes sanções 
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previstas no art. 12, inciso I e III, da referida Lei nº 8.429/92:a)Suspensão 

de direitos políticos pelo período de oito (8) anos; b)Multa civil no valor 

correspondente a dez (10) vezes a remuneração recebida por Hermes 

Dall’agnol, à época dos fatos, acrescidos de juros moratórios de um (1%) 

por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a 

partir da data da sentença, a ser destinado ao erário Estadual; c)Proibição 

de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de dez (10) 

anos; Por fim, condeno ainda, o requerido Hermes Dall’agnol, a perda da 

função pública, abrangendo igualmente a perda do direito de ocupar 

qualquer cargo público, pelo período de suspensão dos direitos políticos 

(oito anos). Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015.O pagamento das custas e despesas processuais 

devem ser divididas entre os requeridos pro rata. No tocante aos 

honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil 

pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e, não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 233941 Nr: 3136-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA DE ARRUDA MORAES, ULISSES 

SOARES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO 

TURIN - OAB:P. DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JOSÉ 

KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LARISSA CAMPOS LEITE - OAB:15714 

E, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499

 Vistos etc.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos e aguarde-se na 

secretaria da Vara, pelo prazo de trinta (30) dias, eventual manifestação.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, certifique-se, procedam-se as 

anotações necessárias e arquive-se.

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028961-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

MARILI DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVARENGA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028961-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARILI DO NASCIMENTO RÉU: 

VALDIR ALVARENGA Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento no art. 98, do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, II). Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens, proposta por Marili do Nascimento, em face 

de Valdir Avarenga, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 06 de novembro de 2018 às 

08:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se a 

autora, por meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Valdir Alvarenga – Endereço: BR 50, 

Comunidade Tatu, Cidade: Nossa Senhora do Livramento –MT, CEP: 

78.170-000.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003748-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA (ADVOGADO(A))

L. M. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NATYANA BATISTA PINTO OAB - 003.141.571-74 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003748-87.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 6 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011050-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

MARTA CRISTINA DE JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

PAULO FRANCISCO JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBROSINA DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1011050-07.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE, MARTA CRISTINA DE 

JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA, PAULO FRANCISCO JESUS 

ALBUQUERQUE PARTE RÉ: AMBROSINA DE JESUS ALBUQUERQUE 

INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 10/04/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Rafaela Almeida 

Albuquerque, Marta Cristina de Jesus Albuquerque e Paulo Francisco 

Jesus Albuquerquer, em face de Ambrozina de Jesus Albuquerque. 

Esclarecem na inicial – id. 6029417, que Ambrozina de Jesus 

Albuquerque, tem Alzheimer (CID 10 – G30), em estado avançado, o que a 

torna totalmente dependente de cuidados de terceiros para as atividades 

básicas da vida, conforme atestado médico de id. 6029456. Informam que, 

a idosa está residindo em instituição específica para idosos, onde recebe 

todos os cuidados de que necessita, cuja qual custa, mensalmente, o 

valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme demonstra 

o recibo de id. 6029456. Pugnam pela nomeação provisória de Rafaela 

Almeida Albuquerque, neta paterna da requerida, para que a mesma 

possa cuidar de seus interesses, inclusive com acesso ao seu salário de 

aposentada e, ao final, pela procedência da ação, decretando a curatela 

da requerida, nomeando-a curadora definitiva. Os autores estão 

regularmente representados, por meio de advogados particulares, 

conforme procurações de id. 6029426. A ação foi recebida, por meio da 

decisão de id. 6033859, oportunidade em que foi deferida a gratuidade 
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processual, nomeando a autora Rafaela Almeida Albuquerque, curadora 

provisória da requerida. Em cumprimento ao mandado de citação e 

intimação da requerida, foi certificado, acerca da incapacidade de seu 

recebimento, diante de seus problemas mentais e da saúde frágil da 

mesma. Audiência realizada – id. 7252911, qual não contou com a 

presença da requerida, devido a sua idade avançada e problema de 

saúde apresentado, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela 

apresentação da relação de gastos e de receita mensal da requerida, bem 

como, foi nomeado curador especial, para a promoção da defesa da 

requerida. A autora apresentou relatório dos gastos com a requerida – id. 

7981235. Determinada a realização de estudo psicossocial “in loco” – id. 

10113446. Contestação por negativa geral, foi apresentada pela douta 

Defensoria Pública – id. 10408265, da qual a autora apresentou 

impugnação – id. 10581946. Relatório de estudo psicossocial consta de id. 

10729859. Instado a se manifestar, o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de id. 11312392. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Curatela proposta, 

perante este Juízo, por Rafaela Almeida Albuquerque, Marta Cristina de 

Jesus Albuquerque e Paulo Francisco Jesus Albuquerquer, em face de 

Ambrozina de Jesus Albuquerque, avó e mãe dos autores. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso dos autos, 

verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em todas as 

fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso concreto, e por 

entender que a autora Rafaela demonstra aptidão para o encargo. O 

atestado médico de id. 6029456, corroborado pelo estudo psicossocial de 

id. 10729859, realizado com as partes, demonstram que a curatelanda 

necessita da curadora para representá-la nos atos da vida civil, tendo em 

vista suas limitações mentais e físicas, em virtude do Alzheimer e da idade 

avançada, evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de 

curatela. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de AMBROZINA DE JESUS 

ALBUQUERQUE, tornando definitiva a decisão provisória, para que a 

autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe, RAFAELA ALMEIDA ALBUQUERQUE sua 

curadora. Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme 

preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 07 de fevereiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho 

de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005980-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

NILDA DE FREITAS CAFE LISBOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORESTINA DE FREITAS CAFE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1005980-09.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: NILDA DE FREITAS CAFE LISBOA PARTE RÉ: DORESTINA DE 

FREITAS CAFE INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 500,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Nilda de Freitas Café 

Lisboa, em face de sua mãe Dorestina de Freitas Café. Esclarece a 

autora, que a curatelanda está com 78 anos de idade, senil, muito doente e 

acamada, sem nenhuma condição de locomoção, sendo que faz uso de 

diversos medicamentos. A ação foi recebida – id. 7284690, quando, então, 

foi indeferido o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que o laudo 

médico que acompanhava a inicial estava ilegível. A autora apresentou o 

atestado médico ao id. 7448252, que demonstra que a curatelanda é 

deficiente visual e totalmente dependente de cuidados de terceiros. 

Certidão positiva de citação da curatelanda – id. 9386775. Relatório de 

estudo social – id. 9623719, onde contatou-se que a curatelanda não 

demonstra aptidão para gerir a própria vida, sendo que depende do 

cuidado da filha, ora autora, para o atendimento de todas as suas 

necessidades básicas de sobrevivência. Proferida decisão de id. 

11290434, nomeando a autora curadora provisória da curatelanda. 

Contestação por negativa geral – id. 11426387. Instado a se manifestar o 

digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e, o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil pessoa 

natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da 

curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade 

para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelada apresenta quadro avançado de demência, 

sendo deficiente visual total, razão pela qual necessita de cuidados 

constantes, conforme consta do relatório médico assinada pela médica 

geriatra Glória Maria Tristão – id. 7448418. Ademais, consta da certidão de 

citação da curatelanda – id. 9386775, que a mesma apresenta 

incapacidade de discernimento, além de demonstrar dificuldade de 

locomoção em virtude, aparentemente, da falta de visão. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, o estudo social realizado constatou 

que “a requerida de fato não aparenta a menor condição de reger a sua 

vida, necessitando de cuidados permanentes da requerente, sua filha, a 

qual não mede esforços para tal, além da atenção, carinho e amor que sua 

genitora tanto necessita neste momento de sua vida”. Nesse cenário, a 

tomada de decisão apoiada não se monstra a mais adequada para o caso 

concreto, visto que Lidio Matias, não conta com discernimento necessário 

para exercer os atos de sua vida civil, já que se apresenta em quadro 

avançado de degeneração cerebral, o que o impossibilita, inclusive, aos 

atos essenciais de sobrevivência, como alimentação e higiene pessoal, 

impondo-lhe cuidados integrais por terceiro, que se dá, no caso, pela 

requerente. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, 

7448252 do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

DORESTINA DE FREITAS CAFÉ, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, o curador 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curadora, a 

requerente NILDA DE FREITAS CAFÉ LISBOA. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem Custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 
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Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Decisão de embargos: "Vistos 

etc. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos, perante este 

Juízo, por Dorestina de Freitas Café, em face da sentença proferida nos 

autos, constante do id. 11700104. Alegou a embargante a ocorrência de 

erro material, pois consta na fundamentação o nome de pessoa estranha 

ao processo, o que lhes assiste razão. Diante do exposto, nos termos do 

art. 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para a correção de erro 

material, constante da sentença de id. 11700104, que passará a constar: 

“Nesse cenário, a tomada de decisão apoiada não se monstra a mais 

adequada para o caso concreto, visto que Dorestina de Freitas Café, não 

conta com discernimento necessário para exercer os atos de sua vida 

civil, já que se apresenta em quadro avançado de degeneração cerebral, 

o que o impossibilita, inclusive, aos atos essenciais de sobrevivência, 

como alimentação e higiene pessoal, impondo-lhe cuidados integrais por 

terceiro, que se dá, no caso, pela requerente”. A presente decisão é parte 

integrante da sentença proferida, ante seu teor complementar, devendo 

permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. P. R. I. e 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DÉBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 8 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013821-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA THAYNNARA PINHEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1013821-55.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: JOSEFA DA SILVA PINHEIRO PARTE RÉ: LARYSSA 

THAYNNARA PINHEIRO DE SOUZA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Josefa da Silva Pinheiro, em face de Laryssa Thaynnara Pinheiro de 

Souza, devidamente qualificadas nos autos. Esclareceu a parte autora 

que, a curatelanda, sua filha, faz tratamento psiquiátrico desde os seis 

anos de idade, e encontra-se impossibilitada para a prática dos atos da 

vida civil, juntando atestado médico no sentido de sua invalidez, por tempo 

indeterminado. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 6805771, 

que nomeou a autora curadora provisória da curatelanda. Na mesma 

oportunidade, foi determinada diligência, a fim de verificar se a curatelanda 

possuía condições para se apresentar em Juízo, bem como, a realização 

de estudo social e expedição de ofício ao INSS. A curatelanda foi citada, 

conforme certificado no id. 8112744. No id. 8175904 consta informação, 

fornecida pelo INSS, no sentido da inexistência de benefício 

previdenciário, recebido pela curatelanda. O termo de curatela provisória 

consta do id. 9312777. Relatório de estudo social consta no id. 9312826. 

Contestação por negativa geral, apresentada pela curadora nomeada, 

consta do id. 13523063. Pronunciamento Ministerial pela procedência da 

ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da 

requerida – id. 14253962. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente as provas produzidas, verifica-se que a curatelanda é 

adolescente, e foi diagnosticada com Esquizofrenia –CID F29 - id. 

6785710, o que lhe impõe acompanhamento psiquiátrico constante e o uso 

de medicamentos, condição esta que torna inviabilizada a prática dos atos 

de natureza civil, de caráter patrimonial, pessoalmente. Corroborando o 

atestado médico apresentado, constatou-se, por meio do estudo social 

realizado – id. 9312826, que a curatelanda, em decorrência de sua 

doença, não é alfabetizada, e hoje, tendo atingido a maioridade, faz-se 

necessária a regulamentação de sua representação e apresentando 

diversos sintomas que impõe a assistência constante da genitora ou de 

algum familiar. Ainda, verificou-se que a adolescente demonstrou muito 

afeto por sua genitora, que lhe dispensa os cuidados necessários e o 

carinho devido, o que permite constatar que a curatela se apresenta como 

medida necessária neste momento, estando a autora, apta ao exercício do 

encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO a curatela de LARYSSA THAYNNARA 

PINHEIRO DE SOUZA, nomeando, como sua curadora JOSEFA DA SILVA 

PINHEIRO, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. 

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 01 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 9 de agosto 

de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033601-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1033601-78.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

IRENE DE SOUZA SILVA PARTE RÉ: ROSALINA DOS SANTOS 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 31/10/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela, proposta por Irene de Souza Silva, em face de 

Rosalina dos Santos, devidamente qualificadas nos autos. Esclarece a 

parte autora, que a curatelanda, sua genitora, conta com noventa e nove 

anos de idade e apresenta quadro de demência – CID F03/I10 - id. 

10533399, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A ação foi 

recebida, por meio da decisão de id. 10571547, que nomeou a autora 

curadora provisória da curatelanda. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelanda possuía 

condições para se apresentar em Juízo, bem como, a realização de 

estudo social e expedição de ofício ao INSS. A curatelanda foi citada, por 

meio de sua curadora provisória, conforme certificado no id. 11071350. 

Relatório de estudo social consta do id. 11489063. No id. 12765442 consta 

informação fornecida pelo INSS, no sentido de que a curatelanda percebe 

benefício perante a autarquia, na quantia mensal de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais). Contestação por negativa geral, 

apresentada pela curadora nomeada, consta do id. 13283516. Parecer 

Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora da requerida – id. 14133028. É o relatório. 
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Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda conta hoje com cem anos de idade – 

nascida na data de 01/11/1917, e apresenta quadro de demência – F03/I10 

- id. 10533399, inúmeras limitações naturais de sua idade avançada, além 

da necessidade do uso de fraldas geriátricas, o que torna inviabilizada a 

prática dos atos de natureza civil, de caráter patrimonial, pessoalmente. 

Por meio do estudo social realizado – id. 11489063, foi possível constatar 

que a curatelanda necessita de ajuda para suas atividades normais de 

vida diária, como higiene pessoal, alimentação e locomoção, o que 

demonstra ser a curatela medida necessária neste momento, estando a 

autora, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de ROSALINA DOS SANTOS, nomeando, como sua curadora 

IRENE DE SOUZA SILVA, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, 

para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, 

estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DÉBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030776-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA (REQUERENTE)

ERIVELTO BORGES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1030776-64.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA PARTE RÉ: ADAUTON 

CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Sandra Terezinha Grego Barbosa, em face de Adauton Cesar Grego 

Barbosa de Almeida, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a 

parte autora que, o curatelando, seu filho, apresenta quadro de paralisia 

cerebral espática, tetraplegia espática, com deformidades articulares do 

quadril e membros inferiores – CID G80.3 e G40.3. – id. 10113087, 

decorrente de um semi-afogamento, além da imposição de traqueostomia e 

gastrotomia, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A ação 

foi recebida, por meio da decisão de id. 10125315, que nomeou a autora 

curadora provisória do curatelando. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelando possuía 

condições para se apresentar em Juízo, bem como, a realização de 

estudo social e expedição de ofício ao INSS. O termo de curatela 

provisória foi assinado e consta do id. 10765618. O curatelando foi citado, 

por meio de sua curadora provisória, conforme certificado no id. 

11136259. Relatório de estudo interprofissional consta no id. 11642674. 

Contestação por negativa geral, apresentada pela curadora especial 

nomeada, consta do id. 13493554. Pronunciamento Ministerial pela 

procedência da ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora 

curadora da requerida – id. 14275418. É o relatório. Fundamento e Decido. 

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando foi vítima de um 

acidente, ainda com tenra idade, o qual culminou em sua paralisia cerebral 

e em tetraplegia, com deformidades articulares do quadril e membros 

inferiores – CID G80.3 e G40.3. – id. 10113087. Hoje, ainda, se submete a 

traqueostomia e gastrostomia, necessita dos cuidados constantes de sua 

genitora, sendo que, completou a maioridade no ano de 2017, 

necessitando, assim, regularizar sua representação. Por meio do estudo 

interdisciplinar realizado – id. 11642674, constatou-se que a autora 

dedica-se totalmente ao filho e que a sua história pessoal a levou a criar a 

Associação Mato-Grossense de Equoterapia e Esportes Equestres, 

visando ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes à 

do filho, o que traduz seu amor e luta em favor do seu bem estar, 

demonstrando aptidão ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA, 

nomeando, como sua curadora SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA, 

tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, em seu 

nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial 

e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no 

art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016748-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA JULIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIMO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 
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1016748-28.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: LUCIA JULIANO DA SILVA PARTE RÉ: GEZIMO DA SILVA 

PEREIRA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/10/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 880,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Lucia Juliano da Silva, em 

face de Gezimo da Silva Pereira, devidamente qualificados nos autos. 

Esclareceu a parte autora que o curatelando, seu filho, apresenta 

transtornos mentais, decorrente de lesão e disfunção cerebral (CID 10 

F06) e esquizofrenia paranóirde (CID10 F20), o que o impossibilita à 

pratica dos atos da vida civil. A ação foi recebida, por meio da decisão de 

id. 3226528, que nomeou a autora curadora provisória do curatelando. Na 

mesma oportunidade, foi determinada diligência, a fim de verificar se o 

curatelando possuía condições para se apresentar em Juízo, designando 

data para a realização de audiência, bem como, a expedição de ofício ao 

INSS, a realização de estudo social e perícia psiquiátrica. No id. 4782086, 

consta informação quanto à percepção de benefício previdenciário pelo 

curatelando. O curatelando foi regularmente citado, conforme se observa 

da certidão de id. 6104024 e, ouvido pelo juízo, na data de 21 de março de 

2017, nos termos constante do. Id. 7345666. A nobre curadora especial 

nomeada, apresentou contestação por negativa geral no id. 10490864. 

Relatório de estudo interprofissional, consta do id. 12922275. Parecer 

Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora do requerido – id. 14528785. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Preliminarmente, consigno que a matéria colocada à 

exame se encontra satisfatoriamente demonstrada por meio das provas 

constituídas nos autos, restando, assim, dispensadas outras provas, o 

que permite o julgamento conforme o estado do processo. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando conta com quarenta e 

quatro anos de idade, possui esquizofrenia e disfunção cerebral, 

decorrente de um acidente automobilístico que o vitimou, quadro que lhe 

impõe o uso constante de medicamentos, para que se mantenha estável e 

calmo, sendo que, em decorrência, não exerce atividade remunerada e é 

parcialmente alfabetizado, impossibilitando-o à prática dos atos de 

natureza civil, de caráter patrimonial. Por meio do estudo interprofissional 

realizado – id. 12922275, foi possível constatar que o curatelando reside 

com sua genitora, que costuma andar sem rumo pela cidade, se 

apresentando consciente quanto à necessidade da administração de seu 

benefício pela mesma e que, embora estável no momento da entrevista, se 

submete à momentos de surtos, quando ouve vozes e vê vultos. Nesse 

cenário, constatou-se que a autora demonstra aptidão para o exercício do 

encargo, sendo a curatela medida necessária neste momento. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO a curatela de GEZIMO DA SILVA PEREIRA, tornando 

definitiva a decisão provisória, que nomeou a parte autora Lucia Juliano da 

Silva, sua curadora provisória, para que pratique, em seu nome, os atos 

da vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, 

para sacar e receber os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1029430-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARLON DAS NEVES (REQUERENTE)

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES MONTEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARLI DAS NEVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029430-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNO MARLON DAS NEVES, MARIA DE LOURDES 

MONTEIRO DE ARAUJO REQUERIDO: MARIA MARLI DAS NEVES Vistos 

etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, proposta por Bruno Marlon das Neves e Maria de 

Lourdes Monteiro de Araújo, em desfavor de Maria Marli das Neves (avó 

paterna), visando a busca e apreensão do infante, Marlon Gabriel Monteiro 

das Neves. Afirmam os autores que, o infante sempre residiu com estes, 

ocorre que em 29 de janeiro de 2018, a genitora e o genitor tiveram um 

desentendimento, onde foi agredida, o que levou a prisão em flagrante do 

requerente Bruno Marlon, o que motivou a requerente Maria de Lourdes a 

fugir para a casa de seus pais em outro Estado, tendo deixado seu filho 

com a avó paterna, ora requerida, informando que retornaria para 

buscá-lo. Após a requerente chegar na casa de seus pais, fora informada 

de que sua mãe estaria internada em um UTI, o que acabou forçando com 

que esta ficasse na casa de seus pais, até a melhora de sua genitora, 

tendo esta retornado para Cuiabá/MT, no dia 08 de junho de 20185. 

Informa que, ao chegar da casa de seus pais, foi até a casa da requerida 

e ao tentar ver seu filho, foi impedida, sob o argumento de que esta não 

tinha mais direito e que teria que buscar a justiça, foi quando esta 

procurou o genitor do infante, para tentar solucionar a situação, tendo 

esta restado infrutífera. Aduz, ainda que na ocasião, a requerente Maria 

de Lourdes perdoou o requerente Bruno, e estes voltaram a viver 

maritalmente. Observando-se o conteúdo das alegações e dos 

documentos acostados, vê-se que Marlon Gabriel, conta hoje com 07 anos 

de idade e que, segundo, informações nos autos o infante sempre residiu 

com seus genitores, bem como, a detenção do poder familiar é atribuído 

aos pais da criança. Outrossim, antes de deliberar acerca da liminar de 

busca e apreensão vindicada, entendo prudente a realização de audiência 

de justificação para o dia 13 de setembro de 2018, às 16:00 horas, 

ocasião em que a parte autora poderá se fazer acompanhar de suas 

testemunhas. Cite-se a parte requerida, mediante as advertências legais, 

intimando-a, na mesma comunicação para comparecer à audiência 

determinada. Notifique-se a área psicossocial para apresentação de 

laudo, em 15 (quinze) dias. Notifique-se o nobre Ministério Publico. 

Cumpra-se Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1023325-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. D. J. (ADVOGADO(A))

E. P. D. L. (REQUERENTE)

E. M. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1023325-51.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca do parecer Ministerial , no prazo 

de 5 dias, . CUIABÁ, 6 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) 
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Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462441 Nr: 31014-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO CESAR 

FADUL, para devolução dos autos nº 31014-47.2010.811.0041, Protocolo 

462441, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 780233 Nr: 33768-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJAVDA, MDGVDA, BNDA, ÁADVDA, ÁADVDA, 

EDEMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6.999/MT, ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO - 

OAB:16529/O, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, BRUNA 

ELISA PERON - OAB:14.604, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, 

JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT, MÔNICA FRAGA C. L. 

FONSECA - OAB:11.819/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA/ALVARÁ, sob pena de remessa dos autos ao 

Arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 100084 Nr: 19583-31.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSSrPsmMsdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZdOS, BVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PATROCINIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4.862-A/MT, VALDIR FRANCISCO OLIVEIRA - 

OAB:4862-UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSMAR NERIS - 

OAB:232751, REGIANE XAVIER DIAS - OAB:PROCURAD.DA DEF

 Código 100084

 Vistos etc.

O pedido de fls. 136/156, já fora indeferido às fls. 135, uma vez que, este 

juízo, não determinou qualquer restrição ao veículo, devendo o Banco 

Wolksvagem atentar para o direcionamento correto do pedido, 

abstendo-se de requerer desarquivamento desnecessário e retrabalho..

 Arquivem-se os presentes autos, independentemente de nova 

determinação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1076561 Nr: 58298-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADA, EDJJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1151492 Nr: 32360-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AABDF, SLBDF, CCDO, AABDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.753, MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do parecer Ministerial de fls. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1130891 Nr: 23364-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJV, MMM, MMM, FMMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARÊSSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA - OAB:7.031

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca Do teor das informações de fls. 

73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 973133 Nr: 10764-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCJDS, ORDS, TRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1155844 Nr: 34272-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDON, MLDM, LOFDM, MEFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 4154 Nr: 872-46.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS, RLSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:24370/O, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

208

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 855340 Nr: 57802-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDADS, VDSS, MGDS, AGDA, ADSS, FSDA, MGDA, 

JNDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 737809 Nr: 34330-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETG, JPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, MONIA FABIANA CHAVES - OAB:11.122 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do parecer Ministerial de fls. 312.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1128126 Nr: 22217-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNS, CNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da manifestação da PGE de fls. 

102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1319377 Nr: 13038-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDSM, JJSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO FILGUEIRAS 

MACEDO DA SILVA - OAB:145.829, CESAR ROMERO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE NETO - OAB:159.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do parecer Ministerial de fls. 

312/314..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1160768 Nr: 36239-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDS, MEBDS, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - 

OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844, talita patricia moraes de oliveira - 

OAB:19685/O, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DAS PARTES, para manifestarem-se, acerca dos 

cálculos de fls. 143/144,, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1085479 Nr: 4045-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:DÉBORA VIEGAS DA SILVA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc.

Trata-se de Ação de Internação Compulsória, proposta por Cleusa Maria 

Sagawa de Carvalho, em face de José Luiz de Carvalho Junior, 

devidamente qualificados nos autos.

Esclarece a parte autora, que o curatelando, seu filho, é dependente 

químico (pasta base e cocaína), sendo que seu envolvimento com as 

drogas, têm colocado em risco a vida de seus familiares, que inclusive, 

são agredidos e ameaçados, para que forneçam meios à aquisição dos 
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entorpecentes.

Acompanharam a inicial, laudos médicos que atestam a dependência 

química do requerido, inclusive, documentos que demonstram sua 

internação, em centros de recuperação – fls. 23/40.

Proferida decisão à fl. 41, declinando da competência, para julgar a 

presente demanda, a uma das Varas da Fazenda Pública, contudo, por 

não figurar a Fazenda Pública no polo passivo da ação, foram os autos 

redistribuídos à esta vara.

A ação foi recebida, por meio da decisão de fl. 50, que deferiu o pedido de 

internação compulsória do requerido, nomeando-se como sua curadora 

provisória, a autora, mediante compromisso, determinando a citação do 

requerido.

 Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou à fl. 59, 

pugnando pela emenda da inicial, pois a situação reclamava a curatela de 

adulto incapaz.

 A emenda da inicial foi apresentada às fls. 61/62.

Relatório de estudo psicossocial, consta às fls. 67/71.

Às fls. 78/89, a parte autora juntou laudos e relatórios médicos.

O douto Ministério Público às fls. 90/91, pugnou pela entrevista do 

requerido em juízo, nos moldes do art. 751, do CPC, pois, naquele 

momento, não se encontrava internado ou pela nomeação de curador 

especial, para apresentação de defesa.

A contestação por negativa geral, consta às fls. 100/101.

A entrevista do requerido foi realizada, na data de 14 de março de 2018, 

oportunidade em que se confirmou que este não dispõe de condições para 

trabalhar e de se manter.

As partes apresentaram alegações finais às fls. 114/118 e 119.

 Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou às fls. 

120/121, pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora do requerido.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação.

 Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC.

A limitação da capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato 

excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, justificável 

somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o exercício 

dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 

753, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o curatelando é 

dependente químico, fazendo uso de substâncias entorpecentes por 

longos anos (cocaína, crack e maconha), o que lhe gerou transtorno 

comportamental e mental, conforme se depreende dos laudos e atestados 

acostados aos autos.

A primeira internação do requerido, data de 24/03/2009 – fl. 31, em razão 

do uso de “pasta base de cocaína”.

 Em sua entrevista, realizada em juízo, na data de 14 de março de 2018, o 

requerido confirmou que “continua internado em clínica reparadora do uso 

de substância ilícita e que não tem condição de trabalhar e de se manter”.

Verifica-se, pois, que a dependência de drogas, impuseram ao requerido, 

constantes internações em clínicas reabilitadoras, onde se encontra até 

hoje, tornando-o dependente de cuidados e orientação de sua genitora, 

que por esta ação visa à sua curatela.

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de JOSÉ LUIZ DE CARVALHO 

JUNIOR, nomeando, como sua curadora CLEUSA MARIA SAGAWA DE 

CARVALHO, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores.

 Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência.

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC.

 Expeça-se o termo de compromisso definitivo.

 Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

 Custas parte autora.

P. R. I. C.

 Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 268136 Nr: 1286-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF, KRBF, CSF, RSF, SBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/O, BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 18.868/O, IZONILDES PIO 

DA SILVA - OAB:MT10.887, ROSIMEIRE LUCIA FRANCOLINO DA 

COSTA - OAB:17675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYNÁLIA BARBARA 

AMORIM DE ALMEIDA - OAB:10.676/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SAMIRA BRITO FEGURI - OAB:11.680/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, por meio do seu 

Advogado, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

acerca do interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1163453 Nr: 37320-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSDM, CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE CUIABÁ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.Sem 

custas.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018.Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 937655 Nr: 53513-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMADC, HDND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..... As razões do presente pedido de guarda foram reveladas, como 

sendo a necessidade de proteção de Karyta, regularização de sua 

situação escolar, bem como, o afeto que alimenta a relação existente entre 

esta e sua tia.Assim, observando-se as informações trazidas à luz, não 

resta dúvida de que, neste momento, o deferimento do pedido de guarda, 

em favor da autora, traz reais vantagens para a adolescente, sendo 

providência que atende ao seu maior interesse, regularizando a situação 
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fática existente, há mais de uma década.Em que pese a existência de 

indício de discordância paterna com a guarda, o certo é que, Hailton, 

devidamente citado, deixou transcorrer seu prazo de defesa in albis, 

razão pela qual, decreto a sua revelia.Desse modo, atenta às 

circunstâncias fáticas evidenciadas e no melhor interesse da adolescente, 

decido:1. DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento 

no art. 33 do ECA, pelo que concedo a guarda provisória de Karyta 

Cristyna Arruda do Nascimento Davi à requerente, Maria Antonia de 

Arruda, até ulterior deliberação.2. Ante às frustradas tentativas de 

localização da demandada, cite-se, Leidiane Maria Arruda de Campos, por 

edital, mediante às cautelas e advertências legais. Consigne-se o prazo de 

20 (vinte) dias.Transcorrido o período sem habilitação da requerida nos 

autos, remeta-se o feito à ilustre Defensoria Pública, para pronunciamento 

na condição de curadora especial (art. 72, II do CPC).3. Intime-se a autora, 

para que, em 10 (dez) dias, junte aos autos, cópia de seus documentos 

pessoais.4. Notifique-se o zeloso Ministério Público.5. Tome-se por termo o 

compromisso.Cumpra-se com urgencia. Processo inserido na Meta 2 do 

CNJ.Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1231418 Nr: 15317-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1231418

Vistos etc.

Trata-se de Habilitação de Crédito, requerida por Ideal Nutrição Animal 

Ltda, nos autos de inventário dos bens deixados por Domingas Assunta 

de Jorgi de nº. 900415, apenso a estes autos.

Informou a parte interessada que é credora do espólio, no valor de R$ 

29.539,26 (vinte e nove mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e seis 

centavos), cujo crédito está sendo cobrado judicialmente, na ação de nº. 

49902-59.2013.811.0041, em trâmite perante, à 9ª Vara Cível de Cuiabá.

 O espólio foi regularmente citado, na pessoa do seu inventariante, 

contudo, este permitiu decorrer in albis o prazo fixado para resposta, 

deixando, assim, de opor-se ao pedido de habilitação, conforme se 

observa das fls. 74.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de habilitação do crédito 

existente, em favor de IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, devidamente 

atualizado, e determino sua inclusão no inventário, para pagamento, com 

fundamento no art. 642, do Código de Processo Civil.

 Traslade-se cópia desta decisão aos autos em apenso e proceda-se ao 

desapensamento.

 Condeno o espólio ao pagamento das custas e despesas judiciais, assim 

como, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento), sobre o valor do débito.

Intimem-se.

 Transitada em julgado e, após as formalidades legais e baixas devidas, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

P. R. I. C.

Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 150169 Nr: 4635-79.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAPDM, MACDM, MADS, ASF, DPDMS, MMS, NPDOB, 

SMB, NPDO, PRDSM, MHGP, AGDS, JSSDMBC, MPDMF, V, PDBPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT, ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 5.362, EMILIA PERES GIROLDO - OAB:9929-A/MT, 

HELENICE FERNANDES DE SOUZA - OAB:8407-B, LUIZ ANTONIO 

GIROLDO FILHO - OAB:17.143/MT, LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS - 

OAB:3038/MT, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no parecer Ministerial de fl. 1718 e, 

considerando que a partilha igualitária dos bens é a única forma de 

pacificação do caso em concreto, HOMOLOGO, por sentença, a partilha 

da herança deixada por Moacyr Pires de Miranda, constante das fls. 

1442/1448, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, atribuindo 

aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros, com fundamento nos artigos 

487, inciso III e 647 e seguintes, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado esta decisão, somente após a apresentação da certidão negativa 

de débitos, perante às Fazendas Públicas Estadual (expedido pela 

Procuradoria do Estado) de Mato Grosso, além da comprovação do 

recolhimento do ITCMD e do pagamento das custas processuais, 

remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, 

em seguida, não havendo impugnações, EXPEÇA-SE o formal de partilha, 

nos termos homologados.Ciência ao ilustre Ministério Público.Não havendo 

cumprimento das determinações acima, no prazo de 30 (trinta) dias, 

enviem os autos ao arquivo provisório, mediante às anotações de 

necessárias.Com a expedição do formal de partilha, procedam-se as 

devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação.Custas pelo espólio.P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001741-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HENRY FERREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CORRÊA DA COSTA (REQUERIDO)

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001741-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDRE HENRY FERREIRA TEIXEIRA REQUERIDO: 

ALINE CORRÊA DA COSTA Vistos etc. Designo o próximo dia 24 de 

setembro de 2018, às 14:00 horas, para que, seja feita a coleta do material 

genético das partes que, deverá se dar junto ao Gabinete deste juízo, a 

cargo de quem ficará, o acondicionamento e envio das amostras ao 

Laboratório BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda, localizado na Avenida 

Paranaíba, 1357, Setor Central, CEP 74.015-125, TEL: (62)3223-9903 

Goiânia-GO - Técnica responsável: Dra. Juliana Alves São Julião, que ora 

nomeio como perita deste Juízo, independentemente de compromisso. O 

pagamento do exame fica de responsabilidade do autor que, deverá 

providenciar sua quitação até a data da coleta, no valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais). Como quesitos do Juízo, deverão ser 

encaminhadas as seguintes indagações: 1) Pode o Sr. Perito informar o 

número de bandas coincidentes com as do(da) autor(a), encontradas no 

material genético do réu? Em caso afirmativo, qual o número? 2) Diante do 

resultado obtido, o Sr. Perito pode informar se exclui ou determina a 

paternidade do réu sob o(a) autor(a)? Em caso afirmativo, qual a 

informação? 3) Pode o Sr. Perito informar a técnica utilizada para a 

obtenção dos resultados? Intimem-se as partes, bem como, o digno 

Ministério Público, para que se pronunciem, acerca da necessidade de 

quesitos complementares e, de indicação de Assistentes Técnicos. O 

laudo pericial deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, contados da data da recepção do material e deverá conter 

a resposta, se o requerido é ou não o pai biológico do(a) Autor(a). 

Intimem-se, por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 

de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1029831-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE ALBUQUERQUE SILVA (AUTOR(A))

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARESSA BATISTA DE OLIVEIRA COIMBRA (ADVOGADO(A))

ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO WANDERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCAS BAIA SOARES SIQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029831-77.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): THAYANE ALBUQUERQUE SILVA RÉU: LUCAS BAIA SOARES 

SIQUEIRA Vistos etc. Diante das informações do id. 15093405, acerca da 

impossibilidade de comparecimento da requerente na solenidade 

agendada, redesigno a referida audiência (id. 14085484), para o próximo 

dia 23 de outubro de 2018, às 15:20 horas. intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023583-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

JOAO VIANNEY DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS SENHORINHO DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023583-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO VIANNEY DE ARRUDA 

RÉU: JOAO LUCAS SENHORINHO DE ARRUDA Vistos etc. Ante a 

manifestação constante do Id. 15103693, informando o endereço laboral 

do requerido, redesigno audiência de conciliação, para o próximo dia 08 de 

outubro de 2018 às 10:30, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta 

Vara Judicial. Intime-se o autor por meio de sua ilustre Advogada. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025096-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GILSON QUEIROZ DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAUVA LEITE PIMENTA (RÉU)

CAMYLLA CATARINA LEITE DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1025096-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GILSON QUEIROZ DE BARROS 

RÉU: CAMYLLA CATARINA LEITE DE BARROS, EDNAUVA LEITE PIMENTA 

Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, constante do Id. 14893348. Defiro a 

gratuidade processual, nos termos do art. 98, do CPC. O pedido de 

antecipação da tutela de urgência poderá ser concedido, liminarmente, 

quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, com base nos requisitos ínsitos no art. 300 

do Código de Processo Civil que estabelece: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” A probabilidade do direito exigida pelo caput do art. 300, do 

Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, de acordo com as provas apresentadas pelo 

autor de suas necessidades, bem como, que a requerida já atingiu a 

maioridade (20 anos), não está cursando faculdade, apenas cursinho 

pré-vestibular, há 02 (dois) anos. Demonstra, ainda, que possui outra filha 

e paga pensão, no importe de R$ 1000,00 (hum mil reais), como também, a 

genitora do requerente é sua dependente econômica, como consta do Id. 

14639921. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro 

parcialmente a liminar pretendida, pelo que, minoro os alimentos para o 

correspondente a 11,79% (onze vírgula setenta e nove por cento) dos 

rendimentos líquidos do autor. Designo audiência de conciliação, para o 

próximo dia 08 de outubro de 2018, às 09:00 horas, a ser presidida pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Oficie-se a SEGES[2], para que, por ora, promova a 

minoração dos alimentos, em folha de pagamento do autor, conforme 

acima pleiteado. Como medida de celeridade e economia processual, sirva 

cópia da presente como mandado de citação e intimação. Intime-se o 

autor, por meio de sua ilustre advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito [1] Camylla Catarina Leite de Barros – Endereço: Av. das 

Torres, nº 27, Quadra 3B, Bairro: Jardim Imperial II, Cidade: Cuiabá-MT, 

Telefone: (65) 9 9255-7895. ZONA 04. [2] SEGES – Endereço: Complexo 

Paiaguás – R.C, Bloco III, s/n, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028750-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ORCIENI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES JARDIN FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028750-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ORCIENI DOS SANTOS RÉU: 

MARIA DE LOURDES JARDIN FERREIRA Vistos etc. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade processual, nos 

termos do art. 98, do CPC. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, 

proposta por Orciene dos Santos, em desfavor de Maria de Lourdes 

Jardin Ferreira, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

audiência de conciliação, para o próximo dia 09 de outubro de 2018, às 

08:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Quanto ao 

pedido de tutela antecipada para a exoneração dos alimentos, deixo para 

apreciá-lo, após a angularização processual, tendo em vista o necessário 

contraditório. Advirta-se o autor que a pensão alimentícia é devida, até 

ulterior decisão judicial em contrário, não podendo, assim, ao seu alvitre, 

suspender os pagamentos. Intime-se o autor, por meio de seu ilustre 

advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Maria de Lourdes Jardin Ferreira – Endereço: Rua Princesa Isabel, nº 151, 

Bairro: Altos da Serra, Cidade: Cuiabá-MT. ZONA 06.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027630-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCIANO PINTO (AUTOR(A))

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA DO PRADO PINTO (RÉU)

PAULA DO PRADO PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027630-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO LUCIANO PINTO RÉU: 

BIANCA DO PRADO PINTO, PAULA DO PRADO PINTO Vistos etc. 

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade 
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processual, nos termos do art. 98, do CPC. Trata-se de Ação Revisional 

de Alimentos c/ Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Paulo Luciano 

Pinto, em face de Bianca do Prado Pinto e Paula do Prado Pinto, todos 

devidamente qualificados nos autos. Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia --15 de outubro de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Quanto ao pedido de tutela de urgência para 

a minoração dos alimentos, indefiro, por ora, tendo em vista o necessário 

contraditório. Intime-se a parte autora, por meio do seu ilustre advogado. 

Como medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da 

presente como mandado de citação e intimação. Notifique-se o digno 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Bianca do Prado Pinto e Paula do Prado Pinto – Endereço: Rua major gama, 

nº 645, Bloco A, Apartamento 201, Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78020-170. ZONA 01.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030746-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FABIO FRIGERI (AUTOR(A))

SUELI GRAMINHO FRIGERI (ADVOGADO(A))

AIRTON FRIGERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BETTANIN DE BARROS (ADVOGADO(A))

ANGELA APARECIDA PEROTTONI (RÉU)

JOAO VICTOR PEROTTONI FRIGERI (RÉU)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1030746-29.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): FABIO FRIGERI RÉU: JOAO VICTOR PEROTTONI FRIGERI, 

ANGELA APARECIDA PEROTTONI Vistos etc. Em atenção às informações 

do id. 15008961 , designo sessão de mediação para o dia 06 de novembro 

de 2018, às 10:00 horas, a ser presidida por Mediador certificado. 

Intimem-se, por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 

de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009682-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

LETICIA CATARINA DO NASCIMENTO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009682-26.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LETICIA CATARINA DO NASCIMENTO SANTOS RÉU: JOSE 

CICERO DA SILVA Vistos etc. Ante às informações do id.14866702, 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de novembro de 2018, às 

10:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. 

Intime-se a autora, por meio de sua culta advogada. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028826-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO (ADVOGADO(A))

GONCALINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE DA SILVA MUNIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028826-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GONCALINA DA SILVA 

SOUZA INVENTARIADO: ADRIELE DA SILVA MUNIS Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Trata-se de 

Ação de Inventário, interposta por Gonçalina da Silva Souza, devidamente 

qualificada nos autos, visando à obtenção dos valores deixados por 

Adriele da Silva Munis. Observa-se que, a natureza dos valores deixados 

à sucessão prescinde das formalidades de partilha, dispensando-se a 

abertura de inventário ou arrolamento, razão pela qual, converto a 

presente ação em Pedido de Autorização Judicial. Proceda-se as 

necessárias retificações junto ao Sistema PJE. Oficie-se a Caixa 

Econômica Federal, para que, informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, o 

valor existente em nome da de cujus ADRIELE DA SILVA MUNIS, CPF nº 

042.839.801-45, filho de Aloisio Sebastião Munis e Gonçalina da Silva 

Souza. Na comunicação, faça constar que todo e qualquer valor existente, 

deverá ser transferido para a conta judicial, devidamente vinculada aos 

autos. INTIME-SE a autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

quanto à existência de genitor vivo da falecida. Em sendo positiva, cite-se 

para que integre a ação, mediante às cautelas e advertências legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024845-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CASSIA SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1024845-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CASSIA SANTOS DA CRUZ 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do 

CPC. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, interposto perante este 

juízo por Cassia Santos da Cruz, devidamente qualificada nos autos, para 

transferência do imóvel, em nome de Benedita Bom Despacho, falecida na 

data de 17.01.2014 – id. 14611902. Busca a requerente a transferência de 

um imóvel deixado pela de cujus Benedita Bom Despacho, para sua prima 

Gonçalina. No entanto, a parte autora não esclareceu se Benedita deixou 

outros bens, valores e/ou dívidas, a ensejar a abertura de inventário. 

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, informando, acerca da existência de outros bens e valores ou 

dívidas, bem como, sobre a eventual existência de testamento. De outra 

forma, a persistir a ação nos termos apresentados, o pedido deverá ser 

formulado pela titular do direito, sendo vedado requerer-se direito alheio, 

em nome próprio (art. 18 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de setembro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034972-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CANDIDA CESPEDES RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA CESPEDES RAMOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Numero: 

1034972-77.2017.8.11.0041 - PJE REQUERENTE: CANDIDA CESPEDES 

RIBEIRO INVENTÁRIO: ESPÓLIO DE DALVA CESPEDES RAMOS 

INTIMANDA: Parte autora: CANDIDA CESPEDES RIBEIRO, brasileira, 

convivente, funcionária pública, portadora da cédula de identidade, RG 
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1340125-4 SSP/MT e CPF n. 721.928.871-91, atualmente residindo em 

lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAR a parte autora: CANDIDA 

CESPEDES RIBEIRO, atualmente residindo em lugar incerto e não sabido, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo do presente edital, 

promova o regular andamento do processo, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Cuiabá - MT, 6 de setembro de 2018. Mirelli Silva Gestora 

Judiciária Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029498-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAMOS DE SOUZA AMARAL (REQUERENTE)

AMANDA SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

EDEZIO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE AMARAL CRUZ (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante, a 

dar integral cumprimento ao despacho inicial, apresentando, dentro do 

prazo de 15 dias, as certidões de inteiro teor das matrículas dos imóveis 

arrolados, as certidões negativas da Prefeitura Municipal de onde os bens 

estão localizados, bem como certidão negativa da PGE, e por fim, a 

certidão negativa da ANOREG. Cuiabá, 6 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005375-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

KELLI ADA BELCHIOR (REQUERENTE)

KESIA ARA BELCHIOR (REQUERENTE)

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY APARECIDA BELCHIOR (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSE FERNANDO BELCHIOR (HERDEIRO)

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante 

para manifestar acerca da contestação apresentada pelo herdeiro, dentro 

do prazo de 15 dias. Cuiabá, 6 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015581-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015581-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA CARVALHO DE 

ALMEIDA, CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, RONALDO 

CARVALHO DE ALMEIDA REQUERIDO: AURELINO DE ALMEIDA Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial para emendá-la, em 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos cópia dos documentos pessoais do 

falecido, tendo em vista ser necessária a pesquisa, junto aos sistemas 

conveniados (Bancenjud e Renajud), sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1017996-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. S. (REQUERENTE)

M. G. V. (ADVOGADO(A))

A. D. A. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Vistos etc. Defiro 

o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 

e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Regulamentação de Guarda, proposta por 

Lucivon Leandro da Silva, em desfavor de Sirley Ferreira dos Santos, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A questão necessita ser mais 

bem aclarada, para análise do pedido de tutela antecipada, reservo-me a 

apreciá-la em audiência, se não houver composição das partes. Designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de outubro de 2018, às 

15h00min, oportunidade em que as partes deverão apresentar prova de 

seu estado civil, ou seja, certidão de nascimento ou de casamento. Se não 

houver acordo, a requerida terá, a partir da referida data, o prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, 

sob pena de revelia. Recomendo a ilustre Advogada que doravante faça 

juntada identificada dos documentos, a fim de facilitar a celeridade e 

análise. Realize-se estudo social das partes, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Notifique-se o nobre Parquet. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916492 Nr: 41097-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMS, NGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

41097-83.2014.811.0041, Protocolo 916492, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 964118 Nr: 6569-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADLS, JCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447

 Visto.

Expeça-se novamente alvará de transferência do valor depositado na 

conta judicial, visto que, o extrato de fls. 87/89, revela que a transferência 

de fl. 86 não se concretizou, aparentemente por ausência do dígito 

verificador da conta bancária que não constou na ordem de transferência.

Ademais, verifica-se que o advogado constituído pelo executado (fl. 55), 

não foi cadastrado no sistema.

Portanto, cadastre-se.

Após, intime-se o representante legal do executado para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a informação de fls. 79 e 83/85, de que 

continua inadimplente com a obrigação alimentar, sob pena de 
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cumprimento da ordem de prisão, decretada à fl. 48.

Por fim, dê-se vista à exequente e ao Ministério Público, respectivamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1071541 Nr: 56065-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAGM, KKRPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1071541

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Bryan 

Alexandre Gomes Miese, representado por sua mãe Kelly Karolyny 

Rodrigues Pereira Gomes, em desfavor de Peterson Alexandre dos 

Santos Miese, todos devidamente qualificados nos autos.

Analisando o caderno processual, verifica-se que o executado teve a 

prisão decretada às fls. 22/23. Entretanto, em petição de fls. 34, antes que 

fosse efetivada a ordem de custódia, a parte exequente, através de seu 

digno advogado, informou que o débito alimentar fora totalmente quitado, 

razão pela qual requereu o recolhimento do mandado de prisão e o 

arquivamento do feito.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, ante a comprovação de quitação integral da obrigação alimentar 

exequenda.

Dê-se ciência ao nobre Ministério Público. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

 P.R.I. C.

 Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1095822 Nr: 8737-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WNDS, LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1095822

Vistos etc.

Diante das informações do estudo social e de fls.39 de que, Jhony, filho 

da curatelanda vem desempenhando a função de cuidar das atividades 

financeiras e cotidianas de sua mãe, nomeio como curador provisório de 

Lenilda Nunes de Siqueira, mediante compromisso, Jhony Charles Dorigão.

Intime-se o curador, ora nomeado, para assinar o termo de compromisso 

e, juntar procuração, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002901-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DE AMORIM PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002901-85.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido liminar de antecipação dos efeitos da curatela 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido liminar de 

antecipação dos efeitos da curatela movida por João Alberto Paes de 

Barros em face de Leila de Amorim Paes de Barros, ambos qualificados 

nos autos, sob os argumentos apostos na inicial (Id n. 11699365). Instruiu 

o pedido com os documentos necessários a propositura da ação. Decisão 

acostada sob o Id n. 12185327 nomeando o Requerente curador 

provisório da Requerida e determinando outras providências. O 

Requerente informou que a Requerida veio a óbito e requereu a extinção 

do processo (Id n. 14011338 e Id n. 14011350). Relatei o necessário. 

Decido. Diante do informado, a presente ação perde sua finalidade e com 

a perda do objeto, nada mais resta a não ser a extinção do presente feito 

a teor do que preceitua o art. 485, IX do CPC, vejamos: “Art. 485 – O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) IX – em caso de morte da parte, a 

ação for considerada intransmissível por disposição legal”. Pelo exposto, 

com fundamento no art. 485, IX do CPC, da Lei Processual Civil, julgo 

extinto o presente feito, ficando, portanto, sem efeito/revogada a decisão 

de Id n. 12185327 no tocante a antecipação parcial dos efeitos da tutela, a 

qual nomeou o Requerente curador provisório da Interditanda. Ciência ao 

Ministério Público. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026310-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. M. S. (ADVOGADO(A))

V. G. P. (AUTOR(A))

W. F. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. O. (RÉU)

 

PROCESSO: 1026310-90.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

VITALINA GONCALVES PEREIRA Endereço: AVENIDA SINOP, 111, 

PARQUE AMPERCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-010 PARTE REQUERIDA: 

Nome: EZEQUIEL FERNANDES DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada (o), 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao 

disposto no DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA prolatado (a) neste 

processo. DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA ID N.ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo n. 1026310-90.2018.8.11.0041 Ação: Declaratória de 

reconhecimento de união estável “post mortem” com pedido de tutela de 

urgência Vistos, etc... Intime-se a Requerente, através de seu d. patrono, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, fazendo 

incluir no polo passivo desta ação os herdeiros do falecido (companheira, 

ascendentes e/ou descendentes), com a respectiva qualificação, nos 

termos do artigo 1.829 do Código Civil. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

instruir a inicial com a cópia de sua certidão de nascimento ou casamento, 

devidamente averbada, se for o caso, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,5 de setembro de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026668-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. (AUTOR(A))

A. S. G. S. (ADVOGADO(A))

G. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1026668-55.2018.8.11.0041 Parte Autora: 
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Nome: JUNIA BATISTA DE SOUZA Endereço: RUA RIO MUTUCA, 03, 

QUADRA 20, GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-580 Parte 

Ré: Nome: ADEMAR BENEDITO DA COSTA Endereço: RUA FENELON 

MÜLLER, 855, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-090 FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR OU REQUERIDO para 

comparecimento em audiência designada para o dia 16/10/2018 às 14:30 

horas, conforme dados descritos no teor do despacho proferido nos 

autos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 6 de setembro de 2018.assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima.Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024051-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. L. (AUTOR(A))

R. A. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. M. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTORIDADE)

 

Dados do Processo: Processo: 1024051-25.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: NATHALIA MAGALHAES LIMA Endereço: RUA DUZENTOS E 

CINCO, 08, ST II , quadra 60, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-140 

Parte Ré: Nome: FELIPE CAVALCANTI MELLO ABREU Endereço: RUA 

TAUBATÉ, 16, Quadra 12, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-215 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR para 

comparecimento em audiência designada para o dia 16/10/2018 às 13:30 

horas, conforme dados descritos no teor do despacho proferido nos 

autos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 6 de setembro de 2018.assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima.Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001282-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. V. P. (ADVOGADO(A))

G. G. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. F. (INVENTARIADO)

P. F. F. (INVENTARIADO)

A. D. S. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001282-23.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: GILSON 

GOMES SILVA Endereço: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 

058, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-352 PARTE 

REQUERIDA: Nome: PAMELLA FERREIRA FERNANDES Endereço: 110, 1, 

QUADRA 17, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-020 Nome: KARINA 

FERREIRA FERNANDES Endereço: 241 QUADRA 84 CASA 18 SETOR II, 0, 

S/N, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-310 FINALIDADE: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 1.205/2016 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,6 de setembro de 2018. GESTORA 

JUDICIÁRIA (assinatura eletrônica)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134082 Nr: 19477-98.2003.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - UNIJURIS - OAB:3847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARISSA DE 

FIGUEIREDO ROCHA E SILVA, para devolução dos autos nº 

19477-98.2003.811.0041, Protocolo 134082, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 986947 Nr: 17149-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDS, LMH, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Reportando-me ao decidido às fls. 137, e, considerando o noticiado e 

postulado às fls. 151/151v pela inventariante, com a juntada dos 

documentos de fls. 152/158v, mormente quanto a mencionada 

“inexistência do bem móvel para avaliação”, primeiramente, considerando 

o interesse de incapaz, nos termos dos artigos 178, II e 698 do CPC, dê-se 

vista à d. representante do Ministério Público.

 Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

seu prosseguimento e conclusão.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1173678 Nr: 41613-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MAX ARRUDA ABREU - 

OAB:OAB/MT 4.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE PEREIRA 

CARVALHO DA SILVA - OAB:17.658/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono para 

intimação do procurador da autora para assinar a petição de fls. 324, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 741491 Nr: 38303-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS, JAMADS, MDFAMDS, MDAM, JMADS, MLMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4531, RYOYU HAYASHI - OAB:1809-A/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAINA PONCIONI CEZAR - 

OAB:24706/O

 Assim sendo, a fim de dar prosseguimento a este processo, ao menos 

por ora, sem prejuízo, portanto, de eventual necessidade de 

alteração/adequação, diante do noticiado pelo inventariante às fls. 

1346/1347, defiro o pedido de autorização para depósito dos aluguéis 

referentes a bens do espólio, em conta poupança, conforme indicada às 

fls. 1347, estando o inventariante sujeito à prestação de contas, quando 

solicitadas. Outrossim, considerando o postulado na petição de fls. 

1351/1363, do peticionário Airton José de Mendonça, que se intitula 

interessado, em razão da mencionada compra de imóvel pertencente ao 

espólio, antes de qualquer decisão, primeiramente, inclusive conforme se 

requer às fls. 1363, e, tendo em vista os documentos juntados às fls. 
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1364/1375, intimem-se os herdeiros, não representados pelo mesmo 

advogado do inventariante para que tomem ciência e manifestem no prazo 

de quinze dias.Após, intime-se, ainda, o inventariante para manifestar, em 

quinze dias, sobre o pretendido às fls. 1351/1363, e, inclusive no que diz 

respeito aos pedidos de fls. 1345, e, em seguida, voltem os autos 

imediatamente conclusos para decisão, até mesmo no que se refere à 

necessidade de realização do esboço de partilha judicial e manifestação 

da Fazenda Pública, se não houver possibilidade de composição amigável, 

que viabilizaria a imediata homologação, sem perquirir sequer sobre 

questão tributária, (ITCD), nesta oportunidade, conforme já consignado 

anteriormente.Intimem-se cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 315034 Nr: 19435-10.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT, BRAULIO MARIANO FERREIRA - 

OAB:10145/MT, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT, LUIS 

CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690/MT, MAITÊ CAROLINE 

OLIVEIRA DE MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 Vistos, etc...

 Da análise dos autos verifica-se que a d. representante do Ministério 

Público emitiu parecer às fls. 610/612, opinando pela intimação da 

exequente para que adequasse este cumprimento de sentença para o rito 

expropriatório, por que se trataria de dívida pretérita.

 Observa-se, ainda, às fls. 613/614, manifestação do executado no 

sentido de que não estaria mais atrasando a pensão alimentícia, bem como 

que “o valor da pensão foi reduzido para 60% do salário mínimo vigente”, 

pelo r. Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca.

 Diante disso, não se pode olvidar, aliás, extrai-se da jurisprudência o 

seguinte:

 “O STJ consolidou o entendimento, no julgamento dos Embargos de 

Divergência nº REsp 1.181.119/RJ, no sentido de que "os efeitos da 

sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de 

redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 

5.478/68, art. 13, § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores 

adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com 

prestações vincendas". Desse modo, não cabe executar valores vencidos 

após a citação na ação exoneratória que foi julgada procedente. DERAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70074977729, TJRS, 

Julgado em 30/11/2017)

 Assim sendo, e, considerando ainda os documentos juntados às fls. 

615/634, intime-se a parte exequente para que manifeste interesse no 

prosseguimento deste cumprimento de sentença, inclusive quanto à 

necessidade de conversão para o rito expropriatório, fls. 611v/612, com a 

apresentação de demonstrativo do debíto atualizado e discriminado, em 

relação aos meses que ainda estiverem eventualmente inadimplidos pelo 

executado, e, em observância da jurisprudência acima reproduzida.

 Após, voltem os autos conclusos para análise quanto ao prosseguimento 

ou extinção deste cumprimento de sentença.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 315034 Nr: 19435-10.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT, BRAULIO MARIANO FERREIRA - 

OAB:10145/MT, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT, LUIS 

CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690/MT, MAITÊ CAROLINE 

OLIVEIRA DE MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se às fls. 913, a Requerida noticia a 

possibilidade de acordo, sob o argumento de que “as partes estão 

transigindo e realizarão o protocolo do respectivo termo de acordo nesse 

período.”

 Assim sendo, e, tendo em vista o lapso temporal já transcorrido, 

aguarde-se pelo prazo de três meses, a partir desta decisão, notícias 

quanto ao protocolo do referido acordo. Se decorrido o prazo sem 

manifestação, intimem-se as partes para que manifestem no prazo de 

cinco dias, requerendo o que direito, e, não havendo manifestação, em 

relação ao acordo, e, nem mesmo quanto ao eventual interesse no 

“cumprimento de sentença”, ao arquivo, com as cautelas de estilo.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 329775 Nr: 1892-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVDS, DEB, PTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJWB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MELO FORT - 

OAB:10.664-MT, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12.750/MT, 

GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GRAZIELLA AUXILIADORA 

RODRIGUES COUTIMJO CATHALAT - OAB:12.336/MT, JOSE RUBENS 

FALBOT - OAB:10.171, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12.716/MT, 

VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA A.RODRIGUES 

COUTINHO CATHALAT - OAB:

 Vistos, etc...

 Não obstante o postulado às fls. 1155/1157, antes de qualquer decisão, 

primeiramente, mormente tendo em vista o certificado às fls. 1154, 

intime-se o advogado, Dr. Geraldo Carlos de Oliveira, para que esclareça, 

no prazo de quinze dias, quanto à regularidade de sua representação 

processual, nestes autos.

 Após, com ou sem manifestação no prazo fixado, certificando em caso 

de inércia, diante do noticiado às fls. 1158/1159, e, em observância do 

efetivo contraditório, intime-se o peticionário de fls. 1158, oportunizando 

manifestação, e, em seguida, ainda, a inventariante, fls. 1140 e 1144, pelo 

mesmo prazo. Após, voltem os autos conclusos, juntamente com o 

incidente de remoção de inventariante, sob o código 1091178.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 35645 Nr: 10909-98.2000.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DAMASCENO DE LIMA, REGIANE CARLA 

SIMÃO DE LIMA, DEYVID CLEY SIMÃO DE LIMA, ELAINA DANIELLE SIMÃO 

DE LIMA, HELLEN MICHELE SIMÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390, HERNANI ZANIN - OAB:11.770, MAYRA MORAES DE LIMA 

- OAB:5.943/MT, RÉGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - 

OAB:3.756/MT, SILVANA DIAS TEIXEIRA - OAB:6405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono para 

intimação do procurador da autora para recolher diligencia para 

cumprimento do mandado de avaliação, no prazo de 10 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1160504 Nr: 36145-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 257 de 891



TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDO, RFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 216474 Nr: 25219-36.2005.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBNB, MBNB, HBNB, NBNB, OBNB, AFBNB, MSBNB, 

MABNB, TBNBD, KRBNBR, PRNBL, ERNB, MRG, JPNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES DIAS - OAB:18.275, MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264/MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - OAB:12264, 

NAIME MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES LACERDA MORAES - 

OAB:15428-0

 Assim sendo, e, se comprovado o pagamento das custas/taxas, 

conforme determinado na sentença, fls. 593/593v, expeça-se o 

necessário ao cumprimento da sentença. Às providências, inclusive a fim 

de arquivar o processo, oportunamente, se nada mais 

requerido/providenciado no prazo de trinta dias pela parte interessada. 

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1039011 Nr: 41160-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17.956/MT

 Vistos, etc...

 O processo foi sentenciado às fls. 103/103v.

 Outrossim, ressalvada eventual demonstração em outro sentido, 

reportando-me à manifestação ministerial de fls. 165/166, ao menos por 

ora, não é possivel acolher a pretensão da Requerente/guardiã, fls. 103, 

e, da genitora, de levantamento de valor remanescente pertecente ao 

menor de idade, R.K.J.S.F.D., fls. 153.

 Isso porque, como bem observado pela d. representante do Ministério 

Público: “observa-se que apesar das alegações da Requerida, de que sua 

situação não permite arcar com a mantença do filho de forma satisfatória, 

não são suficientes para ensejar o deferimento do pedido por ela 

formulado, a uma, por implicar dilapidação do patrimônio do menor, cujos 

interesses devem ser resguardados; a duas, porque o pedido carece de 

maior comprovação, com relação aos gastos que se pretende prover, com 

o montante.” (cf. fls. 166)

 A propósito, neste mesmo sentido, extrai-se da jurisprudência o seguinte:

 “...Caso em que os apelantes contam com 02 e 07 anos de idade, 

devendo ser mantidos os valores deixados pelo de cujus, em conta 

poupança, até que atinjam a maioridade, inclusive porque não restou 

demonstrada nos autos a excepcionalidade para levantamento enquanto 

menores de idade (§1º do artigo 1º, da Lei nº 6.858/80). Apelação 

desprovida.” (RAC 70077693372, TJRS, Julgado em 02/08/2018)

 No mais, de acordo ainda com a manifestação ministerial, fls. 165/166, 

homologo a prestação de contas de fls. 153/154, tendo em vista inclusive 

os documentos juntados, fls. 154. Ao arquivo com as cautelas de estilo, 

se nada mais postulado no prazo de dez dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1141998 Nr: 28313-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WP, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSP, RCDS, WP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE THOMÉ PARIZZI - 

OAB:8.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8.431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Vistos, etc...

 Da análise dos autos verifica-se às fls. 462/467, diante da manutenção, 

pelo e. TJMT, da decisão deste Juízo, quanto ao indeferimento da justiça 

gratuita e determinação do pagamento das custas/taxas judiciais, o 

Requerente/Reconvindo manifestou às fls. 477/481 e 485, noticiando o 

pagamento das custas, bem como obstáculos que estariam sendo 

impostos pela genitora quanto às visitas/convivência em relação ao filho, 

e, junta, ainda, novos documentos, fls. 482/483 e 486.

 Assim sendo, em observância do contraditório, e, de acordo com o art. 

437, § 1º, do CPC, primeiramente, intime-se a parte Requerida/Reconvinte 

para manifestar no prazo de quinze dias. Após, voltem os autos 

conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 965059 Nr: 6947-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IC, MDGSC, MDDSS, PSCJ, AC, SLSC, MDDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO R. DE S. LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.749, ODAIR ABUSÍQUIA - OAB:15.388, UEBER R. DE 

CARVALHO - OAB:4.754, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4.754/MT, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos, verifica-se às fls. 241/243, manifestação do 

herdeiro Paulo Sérgio Cocarelli Júnior, indicado para substituir a atual 

inventariante, refutando as alegações dos herdeiros/interessados Maria 

Divaci da Silva Salvador e S.L.S.C., no tocante à mencionada ação que ele 

responderia na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

 Assim sendo, e, considerando os documentos juntados às fls. 244/251, 

bem como tendo em vista a pretensão de condenação por litigância de 

má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, fls. 242, primeiramente, 

necessário oportunizar a manifestação dos peticionários de fls. 202, 

mormente para que não se cogite de nulidade, mesmo porque, assim já se 

decidiu:

 “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas e que à parte 

tenha sido oferecida a oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV)...” (RSTJ 

135/187).

Aliás: “Em qualquer etapa do processo ou procedimento a parte precisa 

ser antes informada da imputação, com oportunidade de defesa, para, 

somente depois, o juiz decidir.” (...) ”Dessa sintética definição, extraem-se 

os dois elementos que identificam o contraditório: informação obrigatória e 

possibilidade de reação.” (in BATISTA LOPES, João. Curso de Direito 

Processual Civil, v. I. São Paulo: Atlas)

 Assim sendo, e, em observância, ainda, dos artigos 7º, 9º e 10 do CPC, 

primeiramente, intime-se os herdeiros/interessados, fls. 202, bem como os 

que não estiverem representados pelo mesmo advogado dos peticionários 

de fls. 202, oportunizando manifestação no prazo de quinze dias, sobre o 

teor da petição de fls. 241/243.

 Após, havendo interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC, 
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dê-se vista à d. representante do Ministério Público, e, em seguida, voltem 

os autos imediatamente conclusos para decisão, relacionada ao 

prosseguimento e conclusão deste processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 805472 Nr: 11935-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - 

OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652

 Vistos, etc...

 Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, formulado por João 

José Ferreira em face de Vanderlita Vieira de Souza, fls. 54/57, 

objetivando o efetivo cumprimento do acordo homologado por este Juízo, 

fls. 35/35v.

 Às fls. 233/235, entretanto, observa-se que as partes, mediante 

composição amigável, e, com a juntada dos documentos de fls. 237/240, 

postularam a extinção, mediante a homologação do acordo entabulado.

É a síntese. Decido.

 Conforme relatado, é possível a imediata homologação do acordo, diante 

da livre manifestação de vontade, porquanto, preenchidos os requisitos 

legais, inclusive quanto à representação processual, diante do que consta 

às fls. 237/239. Neste sentido, aliás, assim já se decidiu:

 “...HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. POSSIBILIDADE. Admite-se a 

celebração de acordo pelas partes em qualquer tempo, inclusive depois de 

proferida sentença. Ausência de óbice à homologação do acordo firmado 

pelos contendores, acompanhados dos respectivos procuradores. 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento 

Nº 70070906326, TJRS, Julgado em 24/11/2016).

 Consigno, ainda, por oportuno, as custas/taxas que ainda houver, 

conforme pactuado às fls. 234, item 4, serão de responsabilidade das 

partes.

 Pelo exposto e mais que dos autos consta, homologo o acordo de fls. 

233/235, com resolução do mérito, art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, ficando sem 

efeito, portanto, a nomeação de perito, fls. 207.

 Custas e taxas judiciais, nos termos acordados.

 Após, decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e 

arquivem os autos, oportunamente, com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1266532 Nr: 26526-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMLFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCOS DE 

ARAUJO - OAB:2.359/RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se às fls. 1111/1113, parecer ministerial, 

opinando pela extinção do feito, sem resolução do mérito, “em razão da 

perda do objeto”, ou, caso não seja este o entendimento, manifesta pela 

improcedência do pedido.

 Assim sendo, para melhor viabilizar a análise por parte deste Juízo, 

cumpra-se conforme já determinado às fls. 1108, no que diz respeito ao 

apensamento nos autos sob o código 1092909. Após, voltem 

imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1091178 Nr: 6666-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MELO FORT - 

OAB:10.664-MT, JOSE RUBENS FALBOT - OAB:10.171, MARA SANDRA 

VIAN DE OLIVEIRA - OAB:22.928/MT, VANIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378

 Vistos, etc...

 Da análise dos autos verifico às fls. 548/555, que houve manifestação da 

inventariante, refutando a pretensão de sua remoção do encargo, desta 

feita, com a juntada dos documentos de fls. 556/574, e, pedindo, ainda, a 

condenação da parte Requerente, por litigância de má-fé, conforme 

consignado nas “considerações finais”, às fls. 555.

 Assim sendo, primeiramente, necessário oportunizar o contraditório, 

mormente para que não se cogite de nulidade, mesmo porque, já se 

decidiu que:

 “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas e que à parte 

tenha sido oferecida a oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV)...” (RSTJ 

135/187).

Aliás: “Em qualquer etapa do processo ou procedimento a parte precisa 

ser antes informada da imputação, com oportunidade de defesa, para, 

somente depois, o juiz decidir.” (...) ”Dessa sintética definição, extraem-se 

os dois elementos que identificam o contraditório: informação obrigatória e 

possibilidade de reação.” (in BATISTA LOPES, João. Curso de Direito 

Processual Civil, v. I. São Paulo: Atlas)

 Pelo exposto, e, em observância, ainda, dos artigos 7º, 9º e 10 do CPC, 

primeiramente, intime-se o Requerente, oportunizando manifestação no 

prazo de quinze dias, art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Após, havendo interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC, 

dê-se nova vista à d. representante do Ministério Público, e, em seguida, 

voltem os autos imediatamente conclusos para decisão, juntamente com o 

processo principal, código 329775. Às providências.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 397652 Nr: 31319-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - OAB:4498

 Vistos, etc...

 Conforme se verifica no v. acordão de fls. 627/631v, o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida foi desprovido pelo e. TJMT, 

ocorrendo o trânsito em julgado, fls. 682.

 Assim sendo, dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos, e, se 

nada mais postulado no prazo de cinco dias, ao arquivo, com as cautelas 

de estilo.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1155257 Nr: 34025-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDS, JFDAF, BFG, ACDA, MDLDS, AFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJCDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY MEDEIROS - OAB:4.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando o certificado às fls. 62/63, e, reportando-me à 

manifestação ministerial de fls. 64/64v, primeiramente, intime-se a 

inventariante, para que manifeste interesse no prosseguimento deste 

processo, inclusive em observância do determinado por este Juízo às fls. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 259 de 891



61, sob penda de remoção ou extinção e arquivamento, artigos 485, § 1º e 

622 do CPC.

 Após, havendo manifestação, voltem os autos imediatamente conclusos. 

Do contrário, se não houver maifestação, no prazo fixado, intime-se o 

herdeiro assistido pela d. Defensoria Pública, fls. 60, para que manifeste 

no prazo de quinze dias, e, voltem conclusos para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 395367 Nr: 30458-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMP, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA 

SOUZA - OAB:19.723/MT, EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - 

OAB:5776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, ELIZABETE DE MAGALHÃES ALMEIDA - 

OAB:13.353

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, diante do que consta no ofício de fls. 332, prestem as 

informações solicitadas pelo r. Juízo da Décima Primeira Vara Cível desta 

Comarca, quanto ao atual estágio do processo, que se encontra no 

aguardo de manifestação da inventariante para análise quanto ao seu 

prosseguimento e conclusão.

 Da análise dos autos verifico, ainda, às fls. 328/331, que foi apresentada 

cópia das “Escrituras Públicas de renúncia, nos termos da decisão de Fls. 

320/321”.

 Outrossim, para que possa ser dado o regular prosseguimento a este 

processo, com a análise relacionada ao julgamento/homologação, 

considerando a manifestação/argumentos de fls. 323/325, do 

peticionário/interessado, Antonio Donizete Mião, inclusive no sentido de 

que “a partilha se restrinja apenas aos bens/direitos efetivamente 

pertecentes à de cujos, excluindo-se da partilha a proporção de 50% dos 

imóveis que pertencem, de fato e de direito, ao Peticionante”, para que não 

restem dúvidas, intime-se a inventariante, a fim de que manifeste no prazo 

de quinze dias.

 Após, voltem imediatamente conclsuos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1103574 Nr: 11978-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OEMR, NCMRT, CWMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBWR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Outrossim, atento ao que consta às fls. 114/115, retifico o valor da 

causa para o quantum de R$ 195.210,00, (cento e noventa e cinco mil e 

duzentos e dez reais), e, consequentemente, deverá haver o pagamento 

das custas/taxas, uma vez que, diante do patrimônio inventariado, revogo 

a justiça gratuita, fls. 12. Aliás, assim já se decidiu: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÃO DE ORDEM PÚBLICA AS 

REGRAS QUE DISPÕEM SOBRE O VALOR DA CAUSA (...) PORTANTO, O 

VALOR DA CAUSA PODE SER ALTERADO EX OFFICIO PELO JUIZ. (...) 

(TJRS – RAI N. 70034557082, JULGADO EM 05.03.2010). E MAIS: “...A 

composição patrimonial do espólio se sobrepõe à alegação de 

hipossuficiência das Recorrentes, não havendo justificativa para a 

concessão da gratuidade de justiça.” (TJMT - AI, 51637/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento 31/07/2013). Decorrido o 

trânsito em julgado, e, desde que comprovado o pagamento integral das 

custas/taxas judiciais, expeça-se o que mais necessário, formal de 

partilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com 

a observância de que é requisito para o registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda 

Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos 

da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, 

art. 143. Procedam-se as retificações e anotações necessárias, inclusive 

na autuação, quanto ao valor da causa e conversão para arrolamento 

sumário.Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas.Cumpra-se, com a observância das formas e prazos 

legais.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 833187 Nr: 38669-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDBF, RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB: 16.638

 Vistos, etc...

 Não obstante o postulado às fls. 82/83, antes de analisar a pretensão do 

exequente, primeiramente, se ainda não tiver sido providenciado, o que 

deverá ser esclarecido pela Secretaria judicial, proceda-se ainda a 

intimação do executado na pessoa do advogado, fls. 09, via DJe, fls. 59, 

para manifestação no prazo de quinze dias.

 Após, em qualquer caso, intime-se a parte exequente para manifestar, 

pelo mesmo prazo acima fixado, apresentando, ainda, diante do lapso 

temporal transcorrido, inclusive o demonstrativo de débito atualizado e/ou 

requerendo o que mais de direito, e, em seguida, voltem os autos 

imediatamente conclusos. Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 704403 Nr: 39098-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVT, CVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Atente-se a Secretaria judicial para o postulado na petição de fls. 195, 

diante da renúncia do advogado ali nominado.

 No mais, considerando o noticiado e postulado às fls. 196/196v e 197, 

fica mantido como inventariante, ao menos por ora, o Sr. Conceição 

Vasconcelos Turchen.

 Assim sendo, para que possa ser dado prosseguimento ao processo, 

intime(m)-se o(s) demais herdeiro(s), não representado(s) pelo mesmo 

advogado da inventariante, inclusive pessoalmente ou por edital, se 

necessário, para que manifeste(m) nos autos, através de advogado 

constituído, mormente sobre o pedido de fls. 196v, alienação de imóveis, 

até para que se possa exercer direito de preferência, se for do interesse, 

podendo requerer o que mais de direito.

 Após, voltem os autos conclusos para análise, objetivando à conclusão.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1088830 Nr: 5613-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDS, IAMDS, IAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRMDS, EDVDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132/MT, DOMINGOS MERRICHELLI - OAB:150.300, 
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MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Reportando-me ao decidido às fls. 236/236v, e, tendo em vista o noticiado 

e pretendido pela inventariante às fls. 237/238, antes de tudo, necessário 

observar, no que diz respeito à declaração e ausência, a priori, deverá se 

utilizar da via judicial autônoma adequada.

Ressalto, ainda, por oportuno, poderá ser dado prosseguimento a este 

processo, desde que reservado bens suficientes em favor da genitora da 

de cujus, ao menos até a resolução de sua situação processual, 

relacionada à ausência/morte, fls. 238.

Outrossim, objetivando resguardar o patrimônio pertencente ao espólio, em 

razão do pedido de “venda dos imóveis”, fls. 237, primeiramente, 

proceda-se a avaliação judicial, fls. 222.

 Após, realizadas as avaliações, e, sem prejuízo de eventual necessidade 

de reanálise das determinação supra, intime-se a inventariante e curadora, 

fls. 226, para que manifestem no prazo de dez dias, podendo requerer o 

que mais de direito. Às providências, expedindo-se o necessários, e, 

voltem os autos conclusos, oportunamente.

 Intimem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 949439 Nr: 59965-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEFDS, LANF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 (...) “...Os chamados vícios do consentimento - erro, dolo, coação, estado 

de perigo e lesão - são aqueles que podem tornar o negócio jurídico 

passível de ação anulatória ou declaratória de nulidade pelo prejudicado 

ou interessado...” (Apelação Cível Nº 70076078211, TJRS, Julgado em 

07/03/2018). Ainda: “ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. 

NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 966, § 4º, 

DO CPC/15...A ação cabível para anular decisão que homologa ato de 

disposição das partes é a anulatória, porquanto não há julgamento de 

mérito...” (Apelação Cível Nº 70070875976, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

23/11/2016). Pelo exposto, e, de acordo com a manifestação ministerial, 

fls. 117/119, não vislumbrando, nesta oportunidade, a possibilidade de 

nulidade do acordo homologado às fls. 96/96v, que fica mantido, indefiro 

os pedidos de fls. 102/104 da exequente. Assim sendo, aguarde-se o 

término do prazo para cumprimento do acordo, fls. 91, conforme já 

determinado por este Juízo às fls. 96, e, se decorrido o prazo, não 

havendo manifestação das partes em outro sentido, voltem os autos 

conclusos para sentença de extinção. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 957836 Nr: 3939-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDJ, ACDJD, CIDJ, ADJD, CASF, RDSD, IRDL, LRDLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN KAROLINE DOS SANTOS - 

OAB:19.023/MT, IVONE CAMPOS FREIRE - OAB:9912/MT, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/MT, SONIA MARIA GREFE DE 

MELO SANT ANA - OAB:12158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Diante do noticiado às fls. 368, e, mormente considerando a necessidade 

de dar regular prosseguimento a este processo, defiro o pedido de prazo, 

por quinze dias, para manifestação, demais providências pela 

inventariante nomeada em substituição, conforme determinado por este 

Juízo às fls. 358. Após, voltem os autos conclusos, oportunamente, para 

análise.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1126444 Nr: 21471-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADF, RDSD, LRDLD, IVDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA GREFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12.158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN KAROLINE DOS 

SANTOS - OAB:19.023/MT, IVONE CAMPOS FREIRE - OAB:9912/MT

 Vistos, etc...

 Considerando o recurso de apelação interposto pela Requerente, ora 

recorrente, (fls. 221/240), intime-se a parte Requerida/recorrida para 

responder no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 1º do CPC) e se 

houver questões preliminares, nos termos do artigo 1009 § 1º do CPC, 

intime-se a parte recorrente, para manifestar em 15 (quinze) dias, (art. 

1009 § 2º CPC).

 No caso de recurso adesivo, intime-se a Requerente/apelante para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 2º do 

CPC).

 Após, não sendo possível juízo de admissibilidade em primeiro grau, (art. 

1010 § 3º do CPC), com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, mediante as cautelas de estilo e nossas homenagens. 

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1254378 Nr: 22509-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMADS, JMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939/;MT

 (...) Neste sentido, aliás:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. PRIMEIRA FASE ...IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 1. O 

valor da causa nada mais é do que a representação do proveito 

econômico pretendido pelo demandante. Na hipótese, tratando-se de ação 

de prestação de contas, o valor da causa deverá corresponder ao 

proveito econômico que poderá obter com o acolhimento de sua 

pretensão, ou seja, o valor obtido pela venda de imóvel, nos autos do 

inventário em que a ré atuou como procuradora do autor...” (Apelação 

Cível Nº 70069538825, TJRS, Julgado em 01/09/2016).E mais:“...Quando 

não há possibilidade de ser mensurado, de imediato, o benefício 

econômico almejado na ação, admite-se a fixação do valor da causa para 

efeito meramente fiscal, desde que não seja irrisório o quantum, o qual 

poderá ser ajustado ao final, dependendo do resultado do julgamento do 

litígio.” (TJSC - RAI n. 2013.048920-6, j. 09-04-2015).Ainda: “AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA 

INICIAL - VALOR DA CAUSA - MEDIDA NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO... Houve determinação judicial para que o autor 

emendasse a petição inicial e adequasse o valor atribuído à causa. 

Entretanto, sem atender ao mandamento judicial, era mesmo de rigor o 

indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito, sem exame de 

mérito...” (TJSP-APL n. 10010101720168260450, j. 20.09.2016) Pelo 

exposto, acolho a impugnação ao valor da causa, nos termos desta 

decisão, e, o faço para determinar que os Requerentes, no prazo de 

quinze dias, procedam a correção/adequação do valor da causa para uma 

importância mais compatível ao proveito econômico pretendido, fls. 07, 

afastando o valor irrisório atribuído, (R$ 1.000,00), sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 175771 Nr: 23589-76.2004.811.0041
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando a sentença prolatada às fls. 206/207, e, tendo em vista a 

inércia da inventariante, conforme certificado às fls. 264, se nada mais 

postulado no prazo de cinco dias, ao arquivo, com as cautelas de estilo. 

Às providências, inclusive quanto à assinatura das certidões de fls. 

262/264.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 953706 Nr: 1882-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCANTARA - OAB:19.718/MT, Djalma Jose Alves Neto - 

OAB:15191/E

 Vistos, etc...

 Considerando a impugnação apresentada às fls. 233/238, com a juntada 

de documento, fls. 239/243, e, inclusive tendo em vista a pretensão de 

compensação de valor, e, improcedência do pedido de abatimento da 

importância de R$ 1.369,10, conforme argumentado às fls. 237, 

primeiramente, então, intime-se o executado para que manifeste no prazo 

de quinze dias. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para 

decisão.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 822371 Nr: 28545-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pelo exposto, e com fundamento ainda no art. 670 do CPC homologo 

por sentença a sobrepartilha, fls. 157/158 e 164/165, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, salvo erro ou omissão e ressalvado 

eventual direito de terceiros.Prestação de contas em relação à quota parte 

do herdeiro menor de idade G.R.F., fls. 157 e 163, no prazo de trinta dias, 

mediante depósito em conta única do Poder Judiciário, a ser vinculada a 

este processo, fls. 163, sob as penas da lei, ouvindo-se, após, a d. 

representante do Ministério Público. Decorrido o trânsito em julgado, 

certifique-se e desde que comprovado o pagamento das custas/taxas 

processuais, em observância inclusive do valor sobrepartilhado, R$ 

9.139,00 (nove mil cento e trinta e nove reais), expeça-se o que mais 

necessário, formal de partilha, carta de adjudicação e/ou alvará(s), 

condicionando eventual registro-transferência, se for o caso, à 

comprovação do pagamento dos tributos ou isenção, certidões negativas, 

pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002 e do CPC, 

art. 662.Cumpridas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).No mais, aguarde-se a 

o prazo estipulado para prestação de contas, e, em seguida ao Ministério 

Público, conforme já determinado. Custas/taxas judiciais, nos termos da lei. 

Após, voltem os autos conclusos, para as demais providências 

relacionadas ao arquivamento. Cumpra-se, com a observância das formas 

e prazos legais.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 820136 Nr: 26370-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDO, JODQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT, 

FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KESIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16125-B, NAYARA DAS NEVES E SILVA - OAB:18855

 Vistos, etc...

 Considerando o decidido às fls. 337/339, expeça-se o que ainda 

necessário ao cumprimento do determinado pelo e. TJMT às fls. 339. 

Oficie-se, portanto, fixando o prazo de cinco dias para resposta ao Juízo, 

quanto às providências adotadas pelos respectivos órgãos, Detran, e 

instituição financeira, sendo que em relação aos cartões de crédito, para 

que não restem dúvidas, primeiramente, deverá ser confirmado/indicado 

pela parte exequente, no prazo de dez dias, as administradoras e/ou 

bancos do que interessam à sua pretensão, para as providências já 

determinadas.

 No mais, diante das renúncias das advogadas do executado, atenda-se 

ainda o postulado às fls. 336, e, em seguida, intime-se a parte exequente 

para que manifeste interesse no prosseguimento deste cumprimento de 

sentença, no prazo de quinze dias, requerendo/providenciando o que mais 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento, em caso de eventual 

inércia. Após, cumpridas as determinações supra, voltem os autos 

conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 887221 Nr: 21407-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA DUARTE DE SOUZA, TERCIO MARIO CORREA DE 

MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TERCIO MARIO CORREA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE MARIA MAMEDE DE 

ARRUDA - OAB:19.282-0/MT, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:11.177 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023994-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR PEREIRA PAIM (REQUERENTE)

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAIM NUNES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1023994-07.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição e Curatela Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação 

de Interdição e Curatela, proposta por Edenir Paim Nunes com objetivo de 

interditar seu filho Marcos Paim Nunes, ambos qualificados nos autos, sob 

o argumento, em síntese, de que o Requerido demonstra não possuir 

discernimento para responder por si só em relação a sua vida civil, uma 

vez que, segundo informado pela Requerente, o único elo importante para 

sua vida quando não está internado em uma clínica de ressocialização 

para dependentes químicos, é a própria droga. Esclarece que o Requerido 

não possui responsabilidades condizentes com a idade, sejam quaisquer 

fatos ou motivos. Dessa forma, pede a concessão da tutela de urgência 

para que possa representar o Requerido e, ainda, pleitear auxilio doença 

previdenciário. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. É o relatório. Decido. Em que pese às alegações da 

Requerente e documentos carreados, não é possível, neste momento, 

conceder o pedido de tutela de urgência, contudo o pedido será 

reanalisado após realização de entrevista com o Interditando que designo 

para o dia 19/09/2018, às 14:00 horas (art. 751 do CPC). Intime-se a 

Requerente através de seus d. patronos para comparecer na audiência 

acompanhada do Requerido. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014400-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERALDO DE FIGUEIREDO COSTA (AUTOR(A))

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat (RÉU)

B. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

ju lgamento,  para o dia __05____/__10_____/2018,  às 

__17____:__30______ horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se 

o requerente e cite-se o requerido, por meio de sua representante legal, 

cientificando-a para comparecer à audiência, acompanhada de seu 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e 

a deste em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005814-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARES VITORIA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE SILVA DE ALMEIDA OAB - 027.227.901-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINEI LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 

de setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313518 Nr: 18839-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERIK RICHARD GOMES MONTEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDER MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DIAS DE ARAUJO 

CAVALCANTE - OAB:17.361/O MT, PAULO HENRIQUE MEDEIROS - 

OAB:16186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HERIK RICHARD GOMES MONTEIRO 

PEREIRA, Filiação: Iolanda Gomes Monteiro, data de nascimento: 

19/06/1994, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimento c/c pedido de prisão 

civil interposta por Iolanda Gomes Monteiro em face de Alessander Martins 

Pereira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

313518Ante a certidão negativa do Senhor Oficial de Justiça (fls. 110), 

determino a intimação pessoal da parte exequente para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo certifique-se e remeta-se ao 

Ministério Público.Após, conclusos.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 24 de fevereiro 

de 2014.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 254969 Nr: 19396-47.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEOA, RDCPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:OAB/MT 7.532

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do exequente para em 5 dias, 

indicar bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 435059 Nr: 13940-77.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. N., FABIANA FABRICIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MORAES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR (UNIJURIS/UNIC) - 

OAB:4.636/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:, VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4862-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Autos: 435059

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 263 de 891



Sugere a Genética São Thomé a utilização de material genético dos avós 

ou tios paternos. (fls. 171).

Assim sendo, proceda-se nova pesquisa INFOSEG (fls. 137), a fim de 

localizar tios ou avós paternos.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 457190 Nr: 27592-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFL, NFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 5332- A - 

OAB:5332-A/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, JORGE 

JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSE PATROCINIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4636, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Vistos, etc.

Autos n.º 457190

Determino a intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1135619 Nr: 25349-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO, ESPÓLIO 

DE JULIO CESAR PINHEIRO, JULIO CESAR PINHEIRO JUNIOR, JULIANA DE 

ARRUDA PINHEIRO, STHÊFANY GIORDANA LACERDA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.038/MT, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

OLIVEIRA MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, GUSTAVO CRESTANI FAVA 

- OAB:13.038/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11.811/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811, 

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217, MARCELO 

BIAGGIO NORBIATTO - OAB:21144, MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16412

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

INVENTARIANTE, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA QUE INFORME O SALÁRIO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CHÁCARA SITUADA NO DISTRITO DA GUIA COM 

CÓPIAS DA CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS), NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, E QUE JUNTE A CERTIDÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE 

TESTAMENTO, EXPEDIDA PELA CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE 

SERVIÇOS COMPARTILHADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1135619 Nr: 25349-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO, ESPÓLIO 

DE JULIO CESAR PINHEIRO, JULIO CESAR PINHEIRO JUNIOR, JULIANA DE 

ARRUDA PINHEIRO, STHÊFANY GIORDANA LACERDA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.038/MT, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

OLIVEIRA MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, GUSTAVO CRESTANI FAVA 

- OAB:13.038/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11.811/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811, 

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217, MARCELO 

BIAGGIO NORBIATTO - OAB:21144, MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16412

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 03/10/2018 ÀS 

13:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1135619 Nr: 25349-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE ARRUDA PINHEIRO, ESPÓLIO 

DE JULIO CESAR PINHEIRO, JULIO CESAR PINHEIRO JUNIOR, JULIANA DE 

ARRUDA PINHEIRO, STHÊFANY GIORDANA LACERDA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.038/MT, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CRISTINA 

OLIVEIRA MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, GUSTAVO CRESTANI FAVA 

- OAB:13.038/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11.811/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811, 

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:9217, MARCELO 

BIAGGIO NORBIATTO - OAB:21144, MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16412

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

INVENTARIANTE, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA DO 

MANDADO EXPEDIDO NESTA SECRETARIA, A FIM DE INTIMAR 

PESSOALMENTE A HERDEIRA STHEFANY GIORDANA LACERDA 

PINHEIRO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1278445 Nr: 1393-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOR WINKLER, JULIMAR BRIGIDO MILITÃO, EUTÍMIO 

CORRÊA MILITÃO, LEA CORREA MILITÃO WINKER, PAULO ROBERTO 

ROCHA, PEDROZINA CORREA MILITAO ROCHA, LICIAIR CORREA MILITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 Impulsiono o feito para intimar a parte Embargada, advogado em causa 

própria, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do 

C.P.C.).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 343145 Nr: 13372-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLGP, GGP, KFGP, RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GXP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

DO AMARAL - OAB:8.345, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do exequente para em 5 dias, 

indicar bens à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070289 Nr: 55527-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALS, SLLDS, CLARICE APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROSA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIEVIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLARICE APARECIDA DE LIMA, Cpf: 

97907740100, Rg: 24098108, Filiação: Eva de Souza de Lima e Joaquim 

Matias de Lima, data de nascimento: 13/05/1978, brasileiro(a), natural de 

Campina da Lagoa-PR, divorciado(a), copeira. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.(art. 485, III, CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Revisão de Pensão Alimentícia c/c medida 

liminar interposta por Clarice Aparecida de Lima em face de José Rosa de 

Siqueira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1070289Considerando que não 

foi possível localizar a Autora por meio de intimação pessoal (fls. 73 e 77), 

expeça-se intimação via edital, pelo prazo legal, para que a Autora dê 

prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. (abandono).Não havendo manifestação, dê-se vistas ao 

Ministério Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 27 

de agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1169802 Nr: 40095-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAST, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 61/62 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 941169 Nr: 55245-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 941169

A presente ação fora ajuizada em 26/11/2014 (fls. 02 - verso), e até o 

presente ano (2018) o requerido não foi citado/intimado, conforme se 

verifica na certidão de fl.88/verso.

Ressalto que mesmo sendo realizada pesquisa via INFOSEG (fl. 37) não 

foi possível localizar o requerido.

Assim sendo, conclui-se que o requerido apesar de ser conhecido 

encontra-se em local incerto nos termos do art. 256, § 3º do Novo Código 

de Processo Civil, pois desde o ano de 2014 não foi possível sua 

intimação.

Por consequência, determino a citação do requerido via edital, no prazo de 

20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UFMT como curador especial do Senhor Alex Sandro Rocha.

Com a defesa nos autos, dê – se vista ao representante do Ministério 

Público para manifestação.

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 941171 Nr: 55246-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando as circunstâncias dos autos, e a rotina 

desenvolvida pela menor, a vontade de permanecer com a avó guardiã e 

ainda ante o falecimento da genitora e do genitor da menor, mantenho a 

guarda em a favor da requerente, salientando que a mesma poderá ser 

discutida sempre que a menor se encontrar em situação de risco.Desta 

forma, ACOLHO O PEDIDO INICIAL de GUARDA da menor LANAH 

CAROLLYNNE QUEIROZ DA SILVA em favor de sua avó Srª ANATALIA 

MARTINS DE SOUSA, por Sentença (nos termos do Art. 487, I do CPC), 

ante o que consta dos presentes autos, principalmente, pelo relatório de 

Estudo Psicossocial anexo aos autos, por prazo indeterminado, tudo com 

fundamento nos artigos 33,34 e 35, da lei nº 8069/1990, sem prejuízo de 

revogação a qualquer tempo. Homologo a prestação de conta de fls. 

132/147.Considerando que a autora é beneficente da assistência judiciária 

gratuita, sem custas. Lavre – se termo de guarda definitiva, intimando – 

se, conforme o artigo 32 da lei nº 8069/1990.Cientifique – se o Ministério 

Público. Transitado em julgado certifique – se e remeta – se ao arquivo, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações.Publique - se. Registre - 

se. Intimem - se. Cumpra - se.Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1134405 Nr: 24845-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, DANIELLA GONÇALVES FERREIRA DA COSTA - 

OAB:21397/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a dissolução da sociedade conjugal e a liquidação da comunhão, 

dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge do bem ou dos bens que 

comportam na sua meação. Neste caso, o bem foi registrado após o 
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casamento e até mesmo do divórcio, porém ficou lavrado na escritura 

pública que a requerente era casada sob o regime de comunhão parcial de 

bens com o Sr. Kiyokazu Oizumi, sendo o bem descrito na inicial adquirido 

somente pela autora conforme provado nos autos através do contrato de 

compra e venda e transferência dos valores na conta da requerente para 

o vendedor.Deste modo, conforme provado nos autos e observando que o 

requerido é revel, entendo que o imóvel de matricula 84.733, folha 098/vº, 

foi adquirido somente pela requerente antes do casamento, sendo 

registrado posteriormente, quando a mesma já estava casada, sendo, no 

caso, o imóvel incomunicável, não necessitando de outorga marital do Sr. 

Kiyokazu Oizumi para que seja procedida a venda do bem.POSTO ISSO, 

ACOLHO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido inicial por sentença (art. 

487, I do CPC) e AUTORIZO a alienação do imóvel de matricula 84.733, 

folha 098/vº, sem a outorga marital do Senhor KIYOKAZU OIZUMI, por ser 

o referido imóvel de propriedade somente da requerente.Oficie - se ao 

cartório para que tome conhecimento da presente sentença e proceda a 

alienação em nome somente da requerente.Sem custas, por se tratar de 

assistência judiciária gratuita, a qual estendo para a parte requerida. As 

providências necessárias.Transitado em julgado, arquive-se, procedendo 

às devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 05 de setembro de 2018.Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito Transitado em julgado, arquive-se, procedendo às devidas 

baixas e anotações.Publ ique-se. Registre-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 05 de setembro de 2018.Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 266144 Nr: 23897-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TGSA, AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, EVERALDO CANDIDO DA COSTA - 

OAB:17389/E, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK ROCHA - 

OAB:OAB/MT 6.069, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 177/178 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1146158 Nr: 30021-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDAPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA GRANDINI DE 

ARAUJO FERREIRA - OAB:19.850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, KAMILA MICHIKO TEISCHEMANN - OAB:16.962, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937

 Pelo exposto e mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão do autor 

por sentença (Art. 487, I do NCPC) para EXONERAR o Requerente 

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARQUES, quanto à obrigação de 

pagamento da pensão alimentícia à requerida CAMILLA CASTELO 

BRANCO PINHEIRO.Oficie – se ao empregador do requerente para que 

suspenda definitivamente ao desconto em folha de pagamento em nome 

do autor, bem como os respectivos depósitos em favor da 

requerida.Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios 

no valor de 10 % do valor da causa, devendo ficar suspensa o pagamento 

dos honorários, conforme prescreve o § 3o do artigo 98 do CPC: “Vencido 

o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário”.Transitada em julgado, e, observadas as formalidades legais 

arquive-se o processo, com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 2018.Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 224071 Nr: 31645-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Teixeira Lacerda - 

OAB:15283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14.676/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028653-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

do requerido (art. 751, do NCPC), no dia __12___/__11___/2018, às 

___15__h__30___min. Cite-se o interditando e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde do requerido (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio MARIA ANGELICA RODRIGUES DO NASCIMENTO como 

curadora provisória do interditando, a fim de que possa assisti-la, nos atos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se 

por termo o compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016947-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN KELLEN PENASSO TONIAZZO (REQUERENTE)

NATALI AKEMI NISHIYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX ARIEL TONIAZZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 
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1016947-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VIVIAN KELLEN PENASSO 

TONIAZZO REQUERIDO: MAX ARIEL TONIAZZO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL CC PARTILHA DE BENS, GUARDA DE 

MENORES, ALIMENTOS E ALTERAÇÃO DE NOME interposta por VIVIAN 

KELLEN PENASSO TONIAZZO e MAX ARIEL TONIAZZO, Requerem a 

homologação do presente acordo. O representante do Ministério Público 

manifestou pelo deferimento dos pedidos iniciais, Id 14622784. Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado no ID 13706177, em consequência, Decreto o 

divórcio do casal VIVIAN KELLEN PENASSO TONIAZZO e MAX ARIEL 

TONIAZZO e por fim, extinguindo a presente com resolução do mérito A 

VAROA voltará a usar o nome de solteira: VIVIAN KELLEN PENASSO. Por 

se tratar de divórcio consensual, expeça-se, imediatamente, o necessário 

à averbação da sentença, no Cartório de Registro competente, Id 

13706298. Intimem-se as partes. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de setembro de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023432-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO ALVES LEITE (REQUERENTE)

NATALINO ALVES LEITE (REQUERENTE)

WELLINGTON ALVES LEITE (REQUERENTE)

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMENEGILDO ALVES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1023432-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WELLINGTON ALVES LEITE, 

DENIVALDO ALVES LEITE, NATALINO ALVES LEITE REQUERIDO: 

ERMENEGILDO ALVES LEITE Vistos, etc. Trata – se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO interposto por WELLINGTON ALVES LEITE, DENIVALDO ALVES 

LEITE e NATALINO ALVES LEITE objetivando a concessão de medida 

judicial para levantar importância correspondente a valores referente ao 

pagamento das 3/8 diferenças salariais relacionadas à Unidade Real de 

Valor (URV) em nome do falecido, visto que o mesmo era servidor inativo 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O pedido veio 

acompanhado de documentos. No Id 14461589, comprovante de 

existência de valores em nome do falecido. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Cuida – se de ARROLAMENTO SUMÁRIO interposto por WELLINGTON 

ALVES LEITE, DENIVALDO ALVES LEITE e NATALINO ALVES LEITE. 

Ocorre se trata somente de valores em nome do falecido, deste modo, 

converto o presente arrolamento em alvará. A documentação juntada na 

inicial comprova que o senhor ERMENEGILDO ALVES LEITE era pai dos 

autores, era casado com ALZIRA MARIA SOARES LEITE e teve quatro 

filhos, sendo um deles LINDOMAR ALVES LEITE do falecido sem deixar 

herdeiros, conforme certidões de óbito de ID 14461573. Assim sendo, 

acolho a pretensão da parte autora, por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), 

para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em favor dos 

Requerentes WELLINGTON ALVES LEITE, DENIVALDO ALVES LEITE e 

NATALINO ALVES LEITE a fim de que efetue levantamento dos créditos 

salariais relativos à URV junto à Assembleia Legislativa do estado de Mato 

Grosso, devidamente corrigidos e acrescido de juros, de titularidade do 

falecido ERMENEGILDO ALVES LEITE, na proporção de 29,33% para cada 

herdeiro e 12% para o escritório Pavoni Advogados, valores estes 

informados (ID nº Id 14461589) e partilha no ID 14461318. Sem custas, 

pois beneficiário da justiça gratuita (Lei n.º 1.060/50). Transitado em 

julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as devidas baixas 

e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004537-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA BAMBERG (REQUERENTE)

GRASIELE BRUCH MATOS (REQUERENTE)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

FIAMA BAMBERG DE MATOS (REQUERENTE)

WILLIAN BAMBERG DE MATOS (REQUERENTE)

JACQUELINE DE MATOS BARADEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CHIMENTAO DE MATOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004537-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NEUSA MARIA BAMBERG, 

GRASIELE BRUCH MATOS, JACQUELINE DE MATOS BARADEL, WILLIAN 

BAMBERG DE MATOS, FIAMA BAMBERG DE MATOS REQUERIDO: 

APARECIDO CHIMENTAO DE MATOS Vistos, etc. NEUSA MARIA 

BAMBERG DE MATOS, JACQUELINE DE MATOS BARADEL, GRASIELE 

BRUCH MATOS, WILLIAN BAMBERG DE MATOS, FIAMA BAMBERG DE 

MATOS, todos devidamente qualificados nos autos, ingressaram em juízo 

com o presente pedido de abertura de INVENTÁRIO por arrolamento dos 

bens deixados por APARECIDO CHIMENTÃO DE MATOS, falecido em 

04/12/2017 (certidão de óbito Id 11918386) alega que o de cujus deixou 

herdeiros, bens e não deixou testamento. Decisão nomeando a viúva Srª 

NEUSA MARIA BAMBERG DE MATOS como inventariante e deferindo a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em favor da inventariante NEUSA 

MARIA BAMBERG DE MATOS, autorizando a venda do bem móvel 

(VEÍCULO GM/S10 EXECUTIVE D, 2010/2011, PLACA NTX1237, RENAVAM 

225181037, COR VERDE, DIESEIL), em nome do falecido, Id. 12390088. 

Certidão de inexistência de testamento, Id. 11918421. Comprovante de 

isenção do ITCD, Id. 12614121. Prestação de contas, Id. 12989285. Partilha 

de bens, Id.12989876. É o relatório. Decido. NEUSA MARIA BAMBERG DE 

MATOS, JACQUELINE DE MATOS BARADEL, GRASIELE BRUCH MATOS, 

WILLIAN BAMBERG DE MATOS, FIAMA BAMBERG DE MATOS dos bens 

deixados por APARECIDO CHIMENTÃO DE MATOS, falecido em 04/12/2017 

(certidão de óbito Id 11918386). Verifica-se que, na presente ação foram 

cumpridas todas as formalidades legais. As partes apresentaram o plano 

de partilha amigável, Id. 12989876. A inventariante cumpriu todas as 

determinações judiciais. No caso dos autos, as provas documentais 

acostadas comprovam o título de herdeiros, cessionário e os bens do 

espólio, conforme exigência dos arts. 659 e 660 do CPC. Art. 659. A 

partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será 

homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o 

O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de 

homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de 

partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha 

amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito 

particular, homologado pelo juiz. Novo código civil “Partilha amigável. Se os 

herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível 

será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, 

por termo nos autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em 

qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por todos 

os interessados ou por procurador com poderes especiais “(RT,622:715, 

606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 567:235; RTJ, 

98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta 

forma, não há ôbice para a homologação do presente feito. Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do 

CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de APARECIDO 

CHIMENTÃO DE MATOS, falecido em 04/12/2017 (certidão de óbito Id 

11918386), na forma descrita, por meio do esboço de Id. 12989876, 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. Transitada 

em julgado, após expeça-se formal de partilha. Adotadas tais 

providências, promovam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009788-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO JOSE MATIUSSO DE SOUZA (REQUERENTE)
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AYDE MATTIUZO DE LIMA (REQUERENTE)

EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU (REQUERENTE)

SANDRA REGINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

APARECIDO DE SOUZA MATHIUZO (REQUERENTE)

MARIA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

MARCILENE DE SOUZA CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

ORLANDO DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

MARCIA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

MARILENE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

MARIANA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

ROZANA ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELVITA DE SOUZA CARVALHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1009788-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARILENE DE SOUZA 

CARVALHO, MARIANA DE SOUZA CARVALHO, ANA DIRCE DE SOUZA 

CARVALHO, MARCIA DE SOUZA CARVALHO, JOSE DE SOUZA 

CARVALHO, ORLANDO DE SOUZA CARVALHO, MARIA DE SOUZA 

CARVALHO, MARCILENE DE SOUZA CARVALHO DE OLIVEIRA, SANDRA 

REGINA DE CARVALHO, APARECIDO DE SOUZA MATHIUZO, AYDE 

MATTIUZO DE LIMA, EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU, IVALDO JOSE 

MATIUSSO DE SOUZA INVENTARIADO: DELVITA DE SOUZA CARVALHO 

Vistos, etc. MARILENE DE SOUZA CARVALHO, MARIANA DE SOUZA 

CARVALHO, ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO, MÁRCIA DE SOUZA 

CARVALHO MALVESTIO, JOSÉ DE SOUZA CARVALHO, MARIA DE 

SOUZA CARVALHO, MARCILENE DE SOUZA CARVALHO DE OLIVEIRA, 

SANDRA REGINA DE CARVALHO, APARECIDO DE SOUZA MATHIUZO, 

AYDÊ MATTIUZO DE LIMA, EVANILTON DE SOUZA MATIUSSU e IVALDO 

JOSÉ MATIUSSO DE SOUZA devidamente qualificados nos autos, 

ingressaram em juízo com a presente AÇÃO DE ABERTURA DE 

INVENTÁRIO E PARTILHA dos bens deixados por DELVITA DE SOUZA 

CARVALHO, falecida em 15/03/2018. Carreou aos autos as certidões 

negativas da “de cujus” perante a Fazenda Pública Federal (Id. 12694816), 

Estadual (Id 12694818) e certidão Municipal (Id 13750453 e Id 13750456). 

No Id 13639273, a inventariante manifestou pela conversão do presente 

procedimento para o rito de arrolamento e apresentou a partilha dos bens. 

Certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, Id 13639749. É o relatório. Decido. Cuida – de abertura de 

inventário proposto por MARILENE DE SOUZA CARVALHO, MARIANA DE 

SOUZA CARVALHO, ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO, MÁRCIA DE 

SOUZA CARVALHO MALVESTIO, JOSÉ DE SOUZA CARVALHO, MARIA 

DE SOUZA CARVALHO, MARCILENE DE SOUZA CARVALHO DE 

OLIVEIRA, SANDRA REGINA DE CARVALHO, APARECIDO DE SOUZA 

MATHIUZO, AYDÊ MATTIUZO DE LIMA, EVANILTON DE SOUZA MATIUSSU 

e IVALDO JOSÉ MATIUSSO DE SOUZA, dos bens deixados por DELVITA 

DE SOUZA CARVALHO, falecida em 15/03/2018. Converto o presente 

inventário para o rito de arrolamento. Verifica-se que, na presente ação 

foram cumpridas todas as formalidades legais. No caso dos autos, as 

provas documentais acostadas comprovam o título de herdeiros, 

cessionário e os bens do espólio, conforme exigência dos arts. 659 e 660 

do CPC. Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, 

nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância 

dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao 

pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em 

julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha 

amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito 

particular, homologado pelo juiz. Novo código civil “Partilha amigável. Se os 

herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível 

será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, 

por termo nos autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em 

qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por todos 

os interessados ou por procurador com poderes especiais “(RT,622:715, 

606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 567:235; RTJ, 

98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta 

forma, não há ôbice para a homologação do presente feito. Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA a partilha de bens de fls. Id 13639273, 

referente aos bens deixados pelo falecimento de DELVITA DE SOUZA 

CARVALHO, falecida em 15/03/2018, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros 

prejudicados. Após, pago as custas e transitado em julgado, expeça-se 

formal de partilha. Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072291 Nr: 56322-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDFG, GDBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:14206-A, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONDON BRASIL 

VIEGAS, para devolução dos autos nº 56322-12.2015.811.0041, Protocolo 

1072291, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 328689 Nr: 1205-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO BATISTA ALVES, EWERTON 

ALVES CARLETO, MARIA DO SOCORRO BATISTA ALVES, E. A. C, L. E. 

A. C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO BRAZ CARLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILEO CARDOSO 

- OAB:15652/O, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 

15.652, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE 

IZAURA S CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057, DANIELLE IZAURA DA 

SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, ISABELA CORTESE DE 

OLIVEIRA - OAB:21157/0, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, PAOLA REZENDE 

BEJARANO - OAB:22.309, Paola rezende Bejarano - OAB:22309/0, 

PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O, WILLIAN MARQUES 

SOLANO ROSA - OAB:24.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, nada 

obstante a manifestação de fl. 277, para cumprimento da sentença 

exarada nos autos, impulsiono os autos para intimar os herderiso a fim de, 

no prazo legal, declinarem nos autos as respectivas contas bancárias, 

viabilizando a expedição dos alvarás, sob pena de expedição de alvará 

apenas em favor da Inventariante, cuja conta já restou informada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22981 Nr: 6056-46.2000.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: A.M.A. REP. POR VIVIANE MEYER ARRUDA, VIVIANE 

MEYER ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDU ARRUDA NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, 

JORGE BOTTEGA - OAB:6012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN MARQUES 

SOLANO ROSA, para devolução dos autos nº 6056-46.2000.811.0041, 

Protocolo 22981, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1029317-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA (ADVOGADO(A))

EURICO LEITE SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante o exposto, indefiro 

o pleito liminar vindicado na peça isagógica, via de consequência, 

determino que a parte autora emende a inicial, ratificando e/ou 

complementado a argumentação inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena 

extinção do feito sem resolução de mérito (§ 6º do art.303 do CPC). 

Transcorrido o prazo, com a emenda, cite-se a parte demandada para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências 

legais. Inatendido, conclusos para deliberação. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS" OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010912-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANETE VITORIO PENHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEZIO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOSE DE LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ROSI MARI GIACOMONI BEUX (ADVOGADO(A))

elisete anunciato nascimento (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ANA CRISTINA SOARES (RÉU)

LENISE SAID CINTRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010912-74.2016.8.11.0041. AUTOR(A): ANETE VITORIO PENHA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, ANA CRISTINA SOARES, LENISE SAID 

CINTRA, ELISETE ANUNCIATO NASCIMENTO Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026795-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA PSS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA INTERESTADUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores 

da antecipação, nos termos do art. 7º, III da Lei n.º 12.016/09 e com 

fundamento no elencado no art. 7º, §2º, da mesma Lei, indefiro a liminar 

pleiteada nesta ação mandamental. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027402-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan (ADVOGADO(A))

VALDIR ACCO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades 

da presente situação fática, vejo comprovados, de plano, os 

pressupostos legais indispensáveis ao deferimento de liminar em mandado 

de segurança. Ante o exposto, entendendo que foram satisfeitos os 

requisitos autorizadores da antecipação, defiro a liminar pleiteada para 

determinar que a autoridade coatora proceda à imediata alteração do 

regime tributário do Impetrante, excluindo-o do regime de diferimento de 

ICMS, no que concerne as inscrições estaduais n.º 13.709.538-4 e 

13.524.424-2 e, consequentemente, que se abstenha de exigir o Fundo de 

Transporte e Habitação, sobre as vendas de grãos destinados a 

exportação realizadas pelo autor, sob pena de responder por crime de 

desobediência. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda 

via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027578-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CAVALCANTE SANTANA (ADVOGADO(A))

LUCILENE CALVO GALINDO FRAGAO (AUTOR(A))

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, vindicado na inicial. No 

mais, determino a citação da parte demandada para, querendo, contestar 

a ação, no prazo legal, consignando às advertências legais. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028649-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PINTO (ADVOGADO(A))

SPAGNOL LOGISTICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Frente ao exposto, 

indefiro a liminar. No mais, cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências legais. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029099-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (AUTOR(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (ADVOGADO(A))

ALVINO MOISES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1029099-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALVINO MOISES DA SILVA, ALE 

ARFUX JUNIOR RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Verifico que 

a petição não atende os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, portanto 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias emende a 

inicial com dos devidos documentos, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. jorge iafelice dos santos JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029192-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029192-25.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: DIHOL DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR LTDA IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA 

PUBLICA DA SEFAZ MT Vistos etc. Anteriormente a análise da liminar, 

determino que a impetrante, acoste aos autos o despacho de admissão do 

recurso administrativo interposto. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029237-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TESTA COSTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:" 

Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores 

da antecipação, indefiro a liminar pleiteada nesta ação mandamental. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029307-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS MARIANA LIMA PEREIRA (ADVOGADO(A))

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE E CRÉDITO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE OUTRAS 

RECEITAS, CONTA C ORRENTE, CRÉDITO FISCAL, COBRANÇA E APOIO A 

DÍVIDA ATIVA - GCRF/SUCCD (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Posto 

isso, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, via de consequência, determino que 

a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo 

administrativo nº 5377385/2017, no prazo máximo de 30 (trinta), sob pena 

de responder por crime de desobediência. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015923-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ARILDO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARILDO 

FERNANDES DA SILVA, contra Sentença proferida no id. 14729908, 

alegando que há obscuridade quanto à aplicação dos índices de correção 

monetária. Desnecessária a manifestação da parte contrária. É o sucinto 

relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando 

judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os 

aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento 

exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça. Isto 

posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 
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embargado, tal como foi lançado. No mais, cumpra-se o comando judicial 

embargado. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026104-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA SERAFINA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010489-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

ELIZEU VITOR DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009252-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO FIGUEIREDO ROCHA (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905117 Nr: 33639-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EDEVILSON OLIVEIRA BOTELHO, ROBSON 

DOUGLAS DE LARA, ANTONIO SOUSA DA CRUZ, ALEX MAURICIO, 

CLEISON FERREIRA DA SILVA, URÇULINA FERREIRA DA SILVA, WALTER 

TRINDADE BOABAID, JOSE WILSON SOCORE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:7013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VILMA RIBEIRO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 33639-15.2014.811.0041, Protocolo 

905117, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 375690 Nr: 11850-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL SOUZA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINETE RODRIGUES DE 

ARAUJO - OAB:11.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B

 Autos n.º 375690 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a concordância da parte executada (fl. 161), HOMOLOGO o cálculo 

constante de fl. 159 e, nos moldes do art. 535, §3º, do CPC , DETERMINO a 

expedição do competente ofício requisitório, em favor do credor.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 933484 Nr: 51169-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA HEINEN SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS ANJOS CIGERZA, 

ALTAIR ANTONIO CIGERZA, COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 933484 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 844787 Nr: 48584-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 844787 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 355843 Nr: 26327-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZERI PEREIRA DO NASCIMENTO, TIAGO VIEIRA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL MARAN FILGUEIRA - 

OAB:10585/MT, ZÉLIA LOPES MARAN - OAB:6372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 355843 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 173/174, 

observando-se o item “c” do petitório de fl. 185.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 175634 Nr: 23525-66.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - 

OAB:214770, PÉTRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10.705/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para recolher as custas para cumprimento da carta precatória, 

bem como trazer aos autos comprovante de diligência do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 333471 Nr: 4129-64.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIND. DOS SERV. PÚB. EST. DA CARREIRA DOS PROF. 

DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 333471 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão proferida em Superior Instância (fls. 156/161) e 

levando-se em conta o petitório de fls. 169/170, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/10/2018, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 781234 Nr: 34816-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA APARECIDA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Autos n.º 781234 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerando o transcurso do prazo do petitório retro, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1061137 Nr: 51488-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE BARROS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os.No mais, intime-se a parte recorrida para 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do 

CPC).Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens 

( a r t .  1 . 0 1 0 ,  § 3 º ,  d o  C P C ) .  I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850079 Nr: 53160-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA DA SILVA DAGUANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 04 

de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 918434 Nr: 42367-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARINO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE A. 

PORTELLA (PROCURADOR DA UNIÃO) - OAB:matr. 2139191, 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Autos nº 918434 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da decisão 

proferida à fl. 142/142v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fl. 147/147v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 
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invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 876282 Nr: 14267-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA ILZA CAVALCANTE PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 876282 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 371203 Nr: 7813-60.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA DE OLIVEIRA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos nº 371203 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 158/160v, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial (fl. 161/161v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, tendo em vista a interposição de recurso de apelação (fls. 

162/166), intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 884866 Nr: 19780-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 884866 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl. 156, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 845964 Nr: 49601-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA, ARCISIO DOS 

SANTOS BELEM, ANTONIO OLIVEIRA SILVERIO FARIAS, ANTONIO 

PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO MÁRCIO DA SILVA, ANTONIO JORGE 

DOS REIS RONDON, ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO CARLOS 

PENHA, ANTONIO FERNANDES DE MORAES, ANTÔNIO CÂNDIDO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 881105 Nr: 17479-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA MONTEIRO FRACISCONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 
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OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 05 

de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851011 Nr: 54009-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA FERREIRA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 05 

de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855945 Nr: 58324-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 05 

de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 768290 Nr: 21173-57.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREOSMAR DOURADO BOA SORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:OBA/MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para REVOGAR os efeitos do ato nº 6.018/2012 que 

resolveu cessar os efeitos da convocação dos militares da reserva 

remunerada para exercer atividade na guarda patrimonial e via de 

consequência, CONDENO o requerido a ressarcir o requerente dos 

proventos que deixou de auferir desde 31.01.2012 até 24.05.20112 

quando cessaria o prazo de 02 (dois) anos prorrogados por mais 02 

(dois) anos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Codex.Os valores a titulo 

de proventos deverão ser apurados em liquidação de sentença, desde a 

redução administrativa, com a incidência dos índices da seguinte forma:1 - 

No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo 

STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta 

data;2 - Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 1 1.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do §8º, do art. 85, do CPC. Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC. P.I.C. Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 863101 Nr: 4109-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANASTACIA DA CRUZ MORAIS ALVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DA COORDENADORIA DE 

MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Por conseguinte, REVOGO a medida liminar 

concedida na espécie (fls. 81/84).Sem custas e honorários 

advocatícios.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 05 de setembro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1293644 Nr: 6069-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1293644 – Mandado de segurança

Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entenderem de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 456907 Nr: 27458-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARESTINA SOUZA LERIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAUDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que, no prazo legal, se manifeste nos autos, 

acerca das petições de fls. 356/368.

Com a manifestação nos autos, volte-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 787101 Nr: 41019-60.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONZAGA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC., PROCURADORIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 787101 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante ao decurso de prazo para apresentação impugnação à execução (fl. 

56), HOMOLOGO os cálculos constante de fls. 60/61 e, nos moldes do art. 

535, §3º, do CPC , DETERMINO a expedição do competente RPV de acordo 

com o Provimento nº 11/2017-CM, em favor da parte credora.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1052449 Nr: 47618-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE PAULA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Autos n.º 1052449 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Desentranhe-se a peça processual encarda às fls. 135/154, eis que 

estranha ao feito, devendo a mesma ser entregue ao seu subscritor, o 

que deverá ser certificado.

Outrossim, intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 997060 Nr: 22230-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DE AQUINO SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:17.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos n.º 997060 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 73, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 835315 Nr: 40492-74.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA SEBASTIANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA VALERIA JACOB 

VIEIRA - OAB:10007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.P. I. 

C.Cuiabá/MT, 5 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1023238 Nr: 33544-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL LEITE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL GOMES CRUZ - 

OAB:18237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:PROCURADOR

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Condeno a requerente ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo 

Civil. Todavia, pelo fato do autor ser beneficiária da assistência judiciária, 

suspendo o pagamento enquanto perdurar a hipossuficiência declarada, 

com fulcro no art. 98, §3º do mesmo Codex.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 703810 Nr: 38455-79.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 703810 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Compulsando os autos observo que às fls. 134/135 foi invertido o ônus da 

prova, impondo à autarquia ré o pagamento dos honorários periciais, 

notadamente em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da 

justiça.

Desse modo, intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o deposito dos honorários periciais. Aportando aos autos o 

comprovante de pagamento, desde já, autorizo o levantamento do 

montante em favor do expert nomeado na espécie, mediante a expedição 

do competente alvará.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 905860 Nr: 34145-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCINEU DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos etc.

Certifique-se a tempestividade da manifestação da Fazenda Pública de fls. 

1348/1358, em sendo intempestiva desentranhem-se dos autos, 

devolvendo ao seu subscritor, em caso de tempestividade intime-se a 

parte autora para impugnar no prazo legal.

 Defiro o pedido de fls. 1340, designo a data de 18/10/2018 às 14:00h. 

intime-se as partes e testemunhas arroladas às fls 1340/134.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 375146 Nr: 11832-12.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO JUINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO GOMES S. FILHO - OAB:12.036, RAPHAELLE 

AQUINO CASTRILLO - OAB:10930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:6.387/MT

 Autos n.º 11832-12.2009.811.0041

Vistos etc.

Considerando o teor da Certidão retro, determino que sejam restaurados 

os autos de Código 375146. Assim, intime-se a parte demandante para 

proceder à instrução com outros documentos que porventura tenha em 

seu poder, tudo na forma do artigo art. 713 do Código de Processo Civil. 

Após, cite-se a parte demandada para se manifestar sobre a referida 

restauração e, caso queira, exibir cópias, contrafés e demais 

reproduções que tenha em seu poder, no prazo de 05(cinco) dias (Art. 

714 do CPC).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 938889 Nr: 54059-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROMIR ANTONIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

OAB:DEFENSOR PBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Autos n.º 938889 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar acerca 

da realização do procedimento determinado na espécie.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843785 Nr: 47674-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIZERLANDO GASPAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da 

justiça.Desentranhe-se a contestação de fls. 91/122, por estar em 

duplicidade nos autos, entregando ao seu subscritor.Transitada em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P. I. C.Cuiabá/MT, 6 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 890384 Nr: 23485-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS DO DEPARTAMENTO 

DE TRANSITO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ÁLVARES SILVA 

- OAB:15.127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ALMEIDA 

ANTONELLI - OAB:10.042/MT, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 
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OAB:17.809/MT, GUILHERME ANIBAL MONTENARI - OAB:17.165/MT, 

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - 

OAB:14133 OAB MT, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - 

OAB:10.827, LUCAS OSVIANI - OAB:13.920-MT, MARIO LUCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:MT-5.746, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 890384

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 107/109, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 112/113).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1058233 Nr: 50153-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARGARIDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 907081 Nr: 34960-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA NUNES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN - OAB:, JOSÉ KROMINSKI 

- OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 907081 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 313106 Nr: 18754-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO - 

PROC. DO ESTADO - OAB:2.848, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO FRANÇA CABRAL - ASSESSOR 

JURIDICO - DETRAN - OAB:11584

 Autos n.º 313106 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Intimem-se os executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

sobre o petitório retro e documentos que o acompanham.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 431338 Nr: 11667-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEIDE RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 431338 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 846308 Nr: 49928-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEY DE OLIVEIRA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 846308 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 
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apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 913524 Nr: 39201-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE BEATRIZ DE MAGALHÃES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 913524 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784683 Nr: 38502-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO NOBRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito - Procurador 

Federal - OAB:PF/MT - 1873226

 Autos n.º 784683– Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o petitório retro e documentos que o acompanham, devendo requerer o 

que entender de direito.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 863465 Nr: 4387-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALGIZA APARECIDA LISBOA MIRANDA, DALILA 

VARGAS OLIVAREZ SINFUENTES, JOLIVAR ALVES DOS SANTOS, LUIZ 

GONZAGA TOLEDO, EDSON YOSHIAKI KARAKAWA, RAQUEL LUZIA 

LEAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:18537, JOAO ROCHA SILVA - OAB:1.564/MT, 

MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 711570 Nr: 4628-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORIZAL 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA PITALUGA MOREIRA 

DE CASTRO - OAB:19883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 711570 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102193 Nr: 1490-69.1991.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO MARCHIORI, DARCI DAVANTEL MARCHIORI, 

SÉRGIO TÁRTARI, ANTONIA MARTINEZ CACIOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:OAB/MT 

11.443, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:2540 - RO, 

CARLOS HENRIQUE ALVES FERREIRA MARTINS - OAB:11368, 

CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA - OAB:10155, 

Diogenes Damiani Damian Guirado Prates - OAB:12434/MT, Flávio 

Marcio de Campos Gallio - OAB:12038, HERMEDES PEREIRA PEREZ - 

OAB:12065, ÍRIA MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7.097/MT, ITAMAR 

FRANCISCONI SILVA FILHO - OAB:7954, MAISA MARQUES PELETT - 

OAB:OAB/MT 11.889, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, ROBERTO 

TSUKASA KINOSHITA - OAB:2.971-A/MT, SÉRGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/MT, TARGUS RIGON WESCA - OAB:7.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉZIO DIAS VIDRAGO - PROC. 

DO MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:2901/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 1490-69.1991.811.0041, Protocolo 

102193, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839188 Nr: 43718-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA LEMES DO PRADO, AMERIAN PEREIRA 

VUNJAO RODRIGUES, EDSON SOUZA PINTO, ALAIR DE OLIVEIRA LIMA, 

CECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, IVANILDES SALLES DE SOUZA, LENINE 

GIL PINTO, MARIA JOSINA VASCONCELOS SANTOS, MARIA DO CARMO 

DE OLIVEIRA, JOAMILDES SALES DE SOUZA, LENIZE SOUZA PINTO 

SANTOS, LINDINALVA ORMOND DOS SANTOS, MARIO PINTO SOBRINHO, 

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS, VALDINETH LOPES DA SILVA, 

ROSANGELA DE SOUZA CAMARÇO, TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 867340 Nr: 7444-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDNAIR DOS SANTOS DUNDI, IRLEI GOMES DE OLIVEIRA 

ANDRADE, CARLOS SERGIO DUNDI, EVANIL CASSIANO PINA, JUCELIO 

PAEZ LANDIM, LUCIANE DOMINGOS SANTOS BASSI, MARIA HELENA 

CAMPOS DE BRITO, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA NELZA PIVOTTI 

RIBEIRO, VALDENI ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE PROCESSUAL, para 

DECLARAR NULOS todos os atos processuais praticados após a prolação 

da sentença, pela ausência de regular intimação da procuradora dos 

autores, determinando a abertura de prazo para apresentação de 

contrarrazões.

Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 781654 Nr: 35264-55.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, MARCO ANTÔNIO G. JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de devolução dos valores pagos em custas e taxas judiciais 

deve atender os requisitos determinados pela Instrução Normativa nº 

02/2011 a ser realizado junto a Diretoria do Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 731083 Nr: 27192-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 Certifico que o recurso de apelação da parte exequente está tempestivo, 

que impulsiono esses autos para intimar a para parte executada para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 426702 Nr: 9391-24.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERNANDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Vistos etc.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

Considerando que o requerimento de cumprimento de sentença deverá ser 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524, 

CPC), defiro a petição de fls. 117/122.

Tendo em vista a não manifestação da parte executada sobre a petição 

mencionada acima, fl. 124, HOMOLOGO os cálculos constantes de 

fls.8117/122 e DETERMINO a expedição dos competentes RPV´s de 

acordo com o Provimento nº 11/2017-CM.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 4 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1329472 Nr: 15511-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 987831 Nr: 17610-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DO CARMO ROSA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, determinando a remessa dos autos ao juízo 

competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 5 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1051815 Nr: 47342-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAS COSME MELO SILVA, LIVIANE DE LIMA 

DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

 Ademais, a incidência da perda apurada recairá sobre todas as verbas 

percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei.

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09.

 Sem custas.

 Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, 

nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

 P.I.C.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 53113 Nr: 3320-94.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCY TEREZINHA DE LAMONICA VENDRAMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.015, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a possibilidade de acordo entre os litigantes, com fulcro no 

art. 139, V do CPC , designo audiência de conciliação para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 15:20h.

 Intimem-se as partes e respectivos advogados, com as advertências que 

a audiência, trata-se de uma tentativa de composição do litígio em curso, 

de forma mais breve possível, podendo ser trazido acordo para rápida 

homologação ou proposta de acordo para discussão.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 393210 Nr: 28834-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORIFICO REDENTOR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7.921/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e confirmo 

a liminar que determinou a cessação dos efeitos do ato administrativo que 

suspendeu a inscrição estadual do impetrante.

 Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade 

Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato 

Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

 A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei 

acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.

 Sem custas e honorários.

 P.I.C.

 Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1012425 Nr: 28556-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO MARCOS DE OLIVEIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

 Ademais, a incidência da perda apurada recairá sobre todas as verbas 

percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei.

 Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a 

servidores e empregados públicos .

Sem custas.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 
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contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

 P.I.C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007946-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

ASTROGILDA BENEDITA SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão e requerer o que entender de 

direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016983-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ZENEIDE ALMEIDA QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018376-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

JARI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011119-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESSYKA SAYDIANE ALENCAR SANTIAGO (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Desta forma, intime-se o Impetrante para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando cópia do Requerimento Administrativo de 

Concessão do Benefício Previdenciário protocolado junto ao INSS, sob a 

pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010858-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

MILER MIRANDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da CERTIDÃO do oficial de justiça de ID: 

15180426. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028564-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

KEWRI REBESCHINI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, tendo-se em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser remetidos. 

Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029474-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que a decisão 

administrativa e o Termo de Apreensão e Depósito das mercadorias, 

indispensáveis à instrução da inicial, não se encontram anexos. Desta 

forma, intime-se a Impetrante para, nos termos do artigo 321 do Novo 

Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionando a decisão administrativa impugnada e o TAD n. 1135701-6, 

sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo 

artigo. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006622-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ GAUDENCIO FRERES SILVA (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003542-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

LELIA IZABEL GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para requerer o que entender de direito. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015434-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para requerer o que entender de direito. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002909-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ADELINA DO NASCIMENTO MAMORE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para requerer o que entender de direito. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004207-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARY CEZAR BORGES MACHADO (AUTOR(A))

EDIMAR SOUZA LOPES (AUTOR(A))

GETULINO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LIDIO FERNANDES LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para requerer o que entender de direito. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 757214 Nr: 9375-02.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES BRAGA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, METAMAT/CODEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA LIMA BARROS 

AMARAL - OAB:7478/MT, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL - 

OAB:5.060 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SIMONE CAFURE 

BEZERRA - OAB:6.083

 Intime-se as partes sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848294 Nr: 51664-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYTONN ALVES COSTA, ENEZIO GUIMARAES DE 

OLIVEIRA, LOURIVAL CANDIDO PORTUGUEZ, EROTIDES LUIZA DE 

MOURA ROMEIRO, LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS, ISABEL ROSA 

SILVA DA COSTA, IVANI JOSE DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA 

DAMACENA RODRIGUES, SYRLEI CANDIDA RODRIGUES DA SILVA, 

SIRLEI ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 951521 Nr: 683-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO JUNIOR MARTINS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 951521 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 227385 Nr: 34613-67.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONÍSIA APARECIDA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ENCOMIND - ENG. E 

INDUSTRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - 

OAB:3632/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que julgar cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 889038 Nr: 22608-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILA ROBERTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, proposta pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face PETRONILA ROBERTA DE OLIVEIRA.

 No que se refere ao valor exequendo, conforme se extrai das 

observações elencadas pela contadoria judicial às fls. 170/175, os 

cálculos elaborados necessitam de complemento, uma vez que não se 

tinham nos autos, até aquele momento, informação de até quando deveria 

ser realizada a apuração dos valores.

Considerando a complementação de documentos realizada pela Exequente 

às fls. 177/184, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para 

proceder com a devida complementação, ao qual se refere à fl.170, bem 

como proceder com a atualização dos valores já apurados.

Condeno o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 

3º, I do CPC.

 Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026078-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026250-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA SANTOS (IMPETRANTE)

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar 

impetrado por ADEMILSON DA SILVA SANTOS contra ato do DIRETOR 

GERAL DO DETRAN/MT. O impetrante pretende a concessão de liminar 

para licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. Alega que, em razão 

de multas, das quais não foi notificado, a Impetrada se nega a proceder ao 

licenciamento de seu veículo. Ao ID. 14790894 houve declínio de 

competência por parte da Vara Especializada de Execução Fiscal. É o que 

merecia relato. De acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Deste modo, à 

vista do princípio da economia processual, faculto à parte autora juntar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os documentos relacionados nos parágrafos 

supra. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017990-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Diante da decisão favorável nos autos do Agravo de 

Instrumento de nº 1008812-07.2018.811.0000, intime-se o requerido para 

que a cumpra integralmente. Após, que a secretaria promova os atos 

ordinatórios, intimando o autor para apresentar impugnação à 

contestação, intimando as partes sobre provas e dando vistas ao 

Ministério Público. Após, voltem-me conclusos para sanear o feito ou, se 

for o caso, julgar antecipadamente a lide. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018022-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE XAVIER DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JANAINA DA C. M. DE ABREU COMERCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007496-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO DE FREITAS ALBUQUERQUE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando a parte impetrante traz 

nos autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no 

órgão de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. 

Ademais, analisando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o 

documento atualizado do automóvel em questão, o qual considero 

necessário para o deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do 

princípio da economia processual, faculto à parte autora juntar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, os documentos relacionados nos parágrafos supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009108-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

JOAO ROSIMAR ANGOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos nº 1009108-71.2016.8.11.0041 Vistos, Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por JOÃO ROSIMAR ANGOLA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória foi proferida nos 

seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para 

condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins de 

elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da sentença 

como determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar 

o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto 

isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os documentos nos 

autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024011-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

MAX ELIAS DA SILVA SOUSA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1024011-43.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MAX ELIAS DA SILVA SOUSA 

IMPETRADO: ARNON OSNY MENDES LUCAS PRESIDENTE DO DETRAN/MT 

Vistos, etc. Em atendimento ao despacho proferido ao ID 14601418, o 

impetrante juntou documentação que impossibilita este juízo de fazer a sua 

melhor análise, visto que a foto juntada ao ID 15082944 não revela 

integralmente as informações tidas como necessárias. Por isso, concedo 

nova faculdade ao impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

atenda o mandamento do teor do despacho elucidado supra. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029016-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA HELOIZA DE SOUZA (AUTOR(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. Defiro à Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026770-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÂNDIDO DOS SANTOS ROSA JUNIOR (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. A Lei do Mandado de 

Segurança tem o objetivo de amparar direito liquido e certo, devendo a 

parte autora apresentar o pleito trazendo a prova pré-constituída. No 

caso, a impetrante trouxe a notificação da rescisão do contrato, mas não 

apresentou o processo administrativo que culminou a mesma. Não há, 

sequer, demonstração de que buscou o procedimento junto a autoridade 

coatora. Portanto, intime-se a impetrante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, trazendo os documentos que entender 

necessários para fazer prova do alegado. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027745-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Reginaldo Alves (ADVOGADO(A))

FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Documentos e Declarações Fiscais - GDDF/SUIRP 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante de todo o exposto, CONCEDO A 

LIMINAR vindicada para determinar à autoridade coatora que restabeleça, 

imediatamente, a inscrição estadual da impetrante – 13.593.3564-4 -, 

mantendo-a nesse estado, se outro motivo não houver, até o julgamento 

da presente lide. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 

dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão. Expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça 

plantonista. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021186-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE ANDRADE FERNANDES (ADVOGADO(A))

ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida para DETERMINAR ao requerido que suspenda a 

exigibilidade dos créditos tributários objeto dos TAD’s de nºs. 1126854-7, 

11268569 e 1268570 até o trânsito em julgado da presente ação, e 

determinar que ao Réu que se abstenha de praticar qualquer ato 

coercitivo, tal como impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal e 

inscrever os débitos e a Autora no CADIN ou quaisquer outros órgãos de 
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restrição de crédito. A efetivação da tutela aqui deferida fica condicionada 

à formalização da caução ofertada pela requerente, consistente em 

Seguro Garantia, mediante termo nos autos. Intime-se para a necessária 

formalização. Ainda, verifico que a requerente anexou somente o 

comprovante de recolhimento das custas de preparo do processo, mas 

não as respectivas guias de recolhimento. Destarte, para que seja 

possível averiguar a regularidade do valor recolhido aos cofres públicos, 

antes de se promover o cumprimento da tutela de urgência a requerente 

deverá ser intimada a trazer aos autos as respectivas guias. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Para o 

cumprimento da liminar, expeça-se o necessário a ser entregue ao Oficial 

Plantonista. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 797875 Nr: 4260-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBOSA & FERREIRA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

- SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, ratifico a liminar deferida e CONCEDO A 

SEGURANÇA vindicada para DETERMINAR à autoridade impetrada que não 

promova a apuração do ICMS nas transações efetuadas pela impetrante 

mediante a aplicação dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/1989, que 

tratam do ICMS Estimativa por operação ou prestação/simplificado.

Por consequência, DETERMINO a anulação de todos os créditos tributários 

constituídos mediante os regimes de apuração Estimativa por Operação, 

Estimativa Complementar, Estimativa por Operação Simplificado e lançados 

no Conta Corrente Fiscal da impetrante até a data de 04/02/2013, momento 

em que impetrante o presente mandamus.

JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que 

após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos 

encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de 

sentença.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 828548 Nr: 34398-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇOES SOBRE 

OUTRAS RECEITAS, SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Diante desses fundamentos, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, 

vindicada, para ratificar parcialmente a liminar deferida nos autos e 

DETERMINAR às autoridades coatoras que promovam a atualização 

cadastral da impetrante no CCE/MT, para incluir em seu quadro societário a 

Srª. Cláudia Rossi Gonçalves, inscrita no CPF n. 060.928.068-60, 

cessando a eficácia da liminar, nos termos do art. 309, III, do CPC, na parte 

que impedia a suspensão da inscrição estadual da impetrante.

 Consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença às autoridades impetradas para os 

devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que 

após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos 

encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de 

sentença.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 868320 Nr: 8207-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I S COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO 

MUNDO - FIFA 2014, ESTADO DE MATO GROSSO, CONSÓRCIO 

ATRACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363

 Vistos,

Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 330, certificando se já houve 

manifestação do Estado, conforme determinado à fl. 298.

Em caso negativo, intime-se.

Ultimada a providência acima, especifiquem as partes, no prazo de 

10(dez) duas, se ainda possuem provas a produzir, justificando-as sob 

pena de indeferimento.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 729220 Nr: 25207-12.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DE JESUS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 

NETA - OAB:2978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos,

Tendo em vista a juntada de documentação solicitada (vide fls.105/109) na 

certidão de fl. 97 e requisitada no despacho à fl. 98, determino o 

encaminhamento dos autos novamente a contadoria Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 847749 Nr: 51211-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DIVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT
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 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ESTADO DE MATO 

GROSSO, arguindo a existência dos requisitos ensejadores.

Segundo a embargante, a decisão de fls. 52/53 contém ponto de 

contradição que necessita ser sanado.

 É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do Novo Código de Processo Civil, embora tenha trazido 

algumas alterações no instituto dos embargos declaratórios, não alterou 

sua substância, permanecendo como seu objeto o esclarecimento de 

obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Diante da manifestação da Exequente às fls. 68/73, intime-se o Executado, 

para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do que couber.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 794031 Nr: 334-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACY FRANCISCO SILVA, GERONALDO MARTELLO 

FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:OBA/MT 

13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos,

Defiro o petitório de fl.52/53.

Encaminho os autos a secretaria Unificada para vistas dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 853137 Nr: 55875-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA CRISTINA MARTINELLI MANFRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 942067 Nr: 55783-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA VIEIRA DE AQUINO FELIPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1072455 Nr: 56401-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA MARIA SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:10.055 MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte embargada, na pessoa de 

seu advogado, para que tomem ciência do despacho de fl.26, e caso 

queira, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 725544 Nr: 21278-68.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE KEILA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ATENA RH SOLUÇÕES EM RECURSOS 

HUMANOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156/MT, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - 

OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de 

fl.213.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021186-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE ANDRADE FERNANDES (ADVOGADO(A))

ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Requerente: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – ABC INCO Requerido: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação anulatória 

ajuizada por ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – ABC INCO, onde 

pretende a concessão da tutela provisória de urgência “para suspender a 

exigibilidade dos créditos tributários objeto dos TAD’s de nºs. 1126854-7, 

11268569 e 1268570 até o trânsito em julgado da presente ação, e 

determinar que ao Réu que se abstenha de praticar qualquer ato 

expropriatório e/ou coercitivo, tais como penhora de bens e direitos da 

Autora, impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal e inscrever 

os débitos e a Autora no CADIN ou quaisquer outros órgãos de restrição 

de crédito, já que garantido o débito por meio de seguro garantia;”. Narra a 

parte autora que teve lavrados contra si os Termos de Apreensão e 

Depósito que menciona em sua petição inicial, em operação de 

fiscalização volante realizada pelo requerido. Relata que ao fiscalizar suas 

mercadorias, o requerido entendeu que apensar de haver ocorrido a 

emissão dos respectivos DANFEs, a mercadoria teve origem diversa 

daquela declarada, o que motivou a lavratura da infração contra si, com a 

aplicação de penalidade e cobrança do ICMS. Argumenta que as 

mercadorias então transportadas se destinavam à formação de lote para 

exportação e que por força do previsto no Convênio CONFAZ n. 83/2006, 

deveria, como assim o fez, emitir as notas fiscais em seu nome nas notas 

fiscais de remessa para formação de lote para exportação. Informa que 

tentou reverter a situação com pedido de revisão administrativo, que foi 

indeferido pela autoridade competente. Com a inicial vieram documentos. É 

o relatório. Decido. A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua 

concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do 

direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, a documentação carreada aos autos com a inicial é 

suficiente a demonstrar a plausibilidade do direito invocado. Consultando 
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os Termos de Apreensão e Depósito lavrados contra a requerente, 

verifico que as notas fiscais apresentadas durante o transporte da 

mercadoria foram consideradas inidôneas pelo agente estatal, uma vez 

que a origem das mercadorias seria diversa da sede do emitente do 

documento. A título de exemplo, calha mencionar que o TAD n. 1126854-7 

faz referência à fiscalização levada a efeito em relação ao DANFE/NF n. 

11804, juntado pela parte autora à fl. 55 dos autos (ID 14174739). O 

documento foi preenchido com o CFOP 6502 que corresponde a: 

“Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com o fim 

específico de exportação”. Inclusive, também constaram do documento os 

locais de carregamento da mercadoria, diferentes, obviamente, do 

emitente da nota. Porém, a Cláusula primeira do Convênio n. 83/2006 do 

CONFAZ determina ao contribuinte que nas remessas de mercadoria no 

intuito de formação de lotes para exportação, a nota fiscal deve ser 

expedida no nome do próprio remetente, no caso vertente, a própria 

autora. Colaciono o dispositivo mencionado: Cláusula primeira Por ocasião 

da remessa para formação de lotes em recintos alfandegados para 

posterior exportação, o estabelecimento remetente deverá emitir nota 

fiscal em seu próprio nome, sem destaque do valor do imposto, indicando 

como natureza da operação “Remessa para Formação de Lote para 

Posterior Exportação”. Parágrafo único. Além dos demais requisitos 

exigidos, a nota fiscal de que trata o caput deverá conter: I - a indicação 

de não-incidência do imposto, por se tratar de saída de mercadoria com 

destino ao exterior; Em se tratando de Convênio CONFAZ, o seu alcance 

legal está disciplinado na Lei Complementar n. 24/1975, cabendo 

mencionar que a observância dos convênios celebrados é obrigatória 

para as Unidades da Federação: Art. 7º - Os convênios ratificados 

obrigam todas as Unidades da Federação inclusive as que, regularmente 

convocadas, não se tenham feito representar na reunião. No âmbito do 

Estado de Mato Grosso, foi promulgado do Decreto n. 8.364, de 1º de 

dezembro de 2006, que arremata qualquer dúvida quanto à adesão de 

Mato Grosso aos critérios estabelecidos no Convênio n. 83/2006: Art. 1º O 

presente decreto tem por objetivo divulgar, no âmbito estadual, o texto dos 

Convênios ICMS 82/06 a 113/06 e 115/06 a 117/06, celebrados na 123ª 

reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ – 

realizada em Belém, PA, no dia 6 de outubro de 2006, e publicados no 

Diário Oficial da União de 11 de outubro de 2006, Seção 1, p. 32-41, com 

ratificação nacional, quando exigida, publicada no Diário Oficial da União 

do dia 31 de outubro de 2006, Seção 1, p. 278-279, nos termos do Ato 

Declaratório nº 12, de 30 de outubro de 2006: Nesse esteio, voltando ao 

exame da NF n. 11804, é possível apurar que o documento fiscal emitido 

pela requerente indica o local de carregamento dos bens, em consonância 

com o previsto no Convênio CONFAZ mencionado. A mesma situação se 

revela na análise do TAD n. 1126856-9 e nota fiscal a ele anexa e também 

em relação ao TAD 1126857-0, com as notas fiscais que lhe acompanham. 

Assim, para fins de concessão da tutela de urgência, há indícios 

suficientes quanto à probabilidade do direito invocado no que se refere à 

ilegalidade nas infrações atribuídas à pessoa da requerente, uma vez que, 

em análise superficial, os documentos apresentados com a inicial estão de 

acordo com a legislação pertinente ao caso. Considerando que a 

motivação da aplicação de multa e da exação fiscal realizada é a 

inidoneidade do documento fiscal, a consequência da conclusão quanto à 

regularidade das notas fiscais apresentadas é a possível ilegitimidade do 

ato administrativo praticado, pois divorciado dos princípios da motivação e 

da legalidade. Referida conclusão serve tanto para as multas aplicadas, 

quanto para o ICMS lançado por meio dos TADs referidos nestes autos, 

pois lastreados nos mesmos motivos apontados nos termos de 

apreensão. O perigo da demora decorre da impossibilidade da parte autora 

em obter certidão negativa fiscal, sem a qual, se vê impedida de exercer 

sua atividade mercantil, pela possibilidade de que ocorram vários 

embaraços, como apreensão de mercadorias, inscrição em dívida ativa, 

sem falar em aplicação de outras multas pela SEFAZ/MT. Diante do 

exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para 

DETERMINAR ao requerido que suspenda a exigibilidade dos créditos 

tributários objeto dos TAD’s de nºs. 1126854-7, 11268569 e 1268570 até o 

trânsito em julgado da presente ação, e determinar que ao Réu que se 

abstenha de praticar qualquer ato coercitivo, tal como impedir a emissão 

de certidão de regularidade fiscal e inscrever os débitos e a Autora no 

CADIN ou quaisquer outros órgãos de restrição de crédito. A efetivação 

da tutela aqui deferida fica condicionada à formalização da caução 

ofertada pela requerente, consistente em Seguro Garantia, mediante termo 

nos autos. Intime-se para a necessária formalização. Ainda, verifico que a 

requerente anexou somente o comprovante de recolhimento das custas 

de preparo do processo, mas não as respectivas guias de recolhimento. 

Destarte, para que seja possível averiguar a regularidade do valor 

recolhido aos cofres públicos, antes de se promover o cumprimento da 

tutela de urgência a requerente deverá ser intimada a trazer aos autos as 

respectivas guias. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. Para o cumprimento da liminar, expeça-se o 

necessário a ser entregue ao Oficial Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024883-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

VANDERLEY DA SILVA PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024883-58.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: VANDERLEY DA SILVA 

PEREIRA IMPETRADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por VANDERLEY DA SILVA PEREIRA 

contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o 

direito de obter o Licenciamento 2018 do veículo IVECO/STRALIHD, placa 

NBR-8025, ano/modelo 2006, independentemente do pagamento de multas 

por infração de trânsito. Com a inicial vieram documentos anexos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, faz-se mister a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Vê-se que a 

questão sob análise está em se verificar a existência ou não do aludido 

direito líquido e certo que a Impetrante alega ser resultado de abuso de 

poder pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o pagamento 

das multas por infração de trânsito, para o licenciamento do veículo de sua 

propriedade. Tenho sustentado que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento ao pagamento de multas por infração de trânsito, 

constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, 

conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso recordar que o 

STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade administrativa, 

quando não comprovada a dupla notificação do proprietário do veículo. 

Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito da Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 287 de 891



o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais o impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 

ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 

público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do 

veículo IVECO/STRALIHD, placa NBR-8025, ano/modelo 2006, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028203-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

CHAIIENNEN SOARES ANTUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR impetrado por CHAIIENNEN SOARES ANTUNES DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificada nos autos, objetivando a concessão de liminar 

suspender o ato coator, determinando a autorização para o pagamento do 

licenciamento e a liberação/restituição do veículo Pas/Motoneta Honda/Biz, 

Placa QBB 1744. Requer ainda a suspensão liminar da exigência de 

pagamento das multas e que seja possibilitado ao mesmo efetuar o 

licenciamento dos anos de 2017 e 2018. Em breve síntese, a impetrante 

relata que é proprietário do veículo descrito na inicial e que em 16/04/2018 

foi abordada por policiais que constataram que a mesma encontrava-se 

sem o documento de licenciamento, tendo apreendido o seu veículo e 

encaminhado ao pátio do DETRAN/MT. Ocorre que em 2016, a Impetrante 

havia tentado licenciar seu veículo, porém ante a existência de multas por 

infrações cometidas (das quais alega não ter sido notificada), a Impetrada 

se negou a tal licenciamento sem que houvesse o pagamento das 

mesmas. Alega que tal negativa cerceou seus direitos, dentre eles o de 

propriedade. Com a inicial vieram documentos. Como uma das causas de 

pedir é a falta da notificação por parte do DETRAN/MT para a regular 

constituição das multadas aplicadas, em despacho de fl. 48 facultei-lhe 

que trouxesse aos autos documento a fim de comprovar o endereço que 

se encontrava/se encontra cadastrado junto ao DETRAN/MT, além de um 

comprovante de residência com o seu endereço. Intimada, a impetrante 

juntou Extrato do Veículo, no qual consta seu endereço cadastrado junto 

ao DETRAN (ID. 15089410). É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

que para a concessão de medida liminar, é necessária a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). No que 

tange ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por infração de 

trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Destarte, a 

documentação que acompanha a inicial não traz, em seu bojo, os dados 

necessários para que se verifique a falta de devido processo legal e o 

contraditório nas penalidades aplicadas em desfavor da impetrante. 

Inclusive, facultei-lhe que comprovasse seu endereço atual, o que não foi 

cumprido pela parte. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra 

insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível 

averiguar se houve, ou não, a dupla notificação para fins de legitimação 

da multa aplicada, nem tampouco que o ato de apreensão do veículo tenha 

se dado de forma ilegal. Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024256-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES NETO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ 

GOMES NETO contra ato dito coator praticado pelo PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT e do SECRETÁRO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS 

DE CUIABÁ/MT, objetivando a concessão liminar de segurança inaudita 

altera pars para determinar que a autoridade impetrada permita o imediato 

licenciamento do seu veículo, independente do pagamento de multas. Em 

breve síntese, a impetrante alega a ilegalidade da negativa de 

licenciamento em razão do não pagamento das multas por infrações de 

trânsito registradas no prontuário de seu veículo. Pede, em sede de 

liminar, que a autoridade coatora licencie seu veículo, mediante 

pagamentos das taxas devidas, sem a cobrança do valor das multas. Com 

a inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

que para a concessão de medida liminar, é necessária a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). No que 

tange ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por infração de 

trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 
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necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Diante disso, a 

prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a relevância do 

direito invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou não, a dupla 

notificação para fins de legitimação da multa aplicada. No mais, tem sido 

ponto pacífico na jurisprudência a possibilidade de vincular o licenciamento 

do veículo ao pagamento das multas porventura existentes. Por todo o 

exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026633-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JEOMERSON FREITAS DUARTE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

MASSIGNANI E CIA LTDA ME, objetivando a concessão de liminar para que 

o impetrante possa efetuar o licenciamento de seu veículo. Em breve 

síntese, o impetrante argumenta não ter sido notificado das penalidades de 

trânsito que foram aplicadas em seu desfavor e que constam no 

prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, impedindo-o de efetuar o 

licenciamento do seu automóvel. Com a inicial vieram documentos. Como 

uma das causas de pedir é a falta da dupla notificação por parte do 

DETRAN/MT para a regular constituição das multadas aplicadas, em 

despacho de fl. 23 (ID. 14812070) facultei-lhe que trouxesse aos autos 

documento a fim de comprovar o endereço que se encontrava/se 

encontra cadastrado junto ao DETRAN/MT, além de um comprovante de 

residência com o seu endereço. Intimado, o impetrante juntou comprovante 

de endereço atualizado, mas não comprovou o endereço cadastrado junto 

ao DETRAN/MT. É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de segurança 

é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, é necessária a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). No que tange 

ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por infração de 

trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Destarte, a 

documentação que acompanha a inicial não traz, em seu bojo, os dados 

necessários para que se verifique o devido processo legal e o 

contraditório nas penalidades aplicadas em desfavor do impetrante. 

Inclusive, facultei-lhe que comprovasse o endereço regularmente 

cadastrado junto ao DETRAN/MT, o que não foi cumprido pela parte. Diante 

disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou 

não, a dupla notificação para fins de legitimação da multa aplicada. Por 

todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026543-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER (ADVOGADO(A))

MASSIGNANI & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

MASSIGNANI E CIA LTDA ME, objetivando a concessão de liminar para que 

o impetrante possa efetuar o licenciamento de seu veículo. Em breve 

síntese, o impetrante argumenta não ter sido notificado das penalidades de 

trânsito que foram aplicadas em seu desfavor e que constam no 

prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, impedindo-o de efetuar o 

licenciamento do seu automóvel. Com a inicial vieram documentos. Como 

uma das causas de pedir é a falta da dupla notificação por parte do 

DETRAN/MT para a regular constituição das multadas aplicadas, em 

despacho de fl. 23 (ID. 14812070) facultei-lhe que trouxesse aos autos 

documento a fim de comprovar o endereço que se encontrava/se 

encontra cadastrado junto ao DETRAN/MT, além de um comprovante de 

residência com o seu endereço. Intimado, o impetrante juntou comprovante 

de endereço atualizado, mas não comprovou o endereço cadastrado junto 

ao DETRAN/MT. É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de segurança 

é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, é necessária a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). No que tange 

ao licenciamento do veículo, tenho convicção que se revela ilegal a 

vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por infração de 

trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Ocorre que em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Destarte, a 

documentação que acompanha a inicial não traz, em seu bojo, os dados 

necessários para que se verifique o devido processo legal e o 

contraditório nas penalidades aplicadas em desfavor do impetrante. 

Inclusive, facultei-lhe que comprovasse o endereço regularmente 

cadastrado junto ao DETRAN/MT, o que não foi cumprido pela parte. Diante 

disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou 

não, a dupla notificação para fins de legitimação da multa aplicada. Por 

todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503433-24.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SIQUEIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

FRANCISCO SIQUEIRA DE SOUZA contra ato do SENHOR ARY SOARES 

DE SOUZA JÚNIOR – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, 

visando à concessão de liminar para que o impetrado providencie o 

fornecimento de INJEÇÃO INTRAVÍTREA, bem como dos medicamentos 

HIDROCLOROFIZIDA 25mg, LOSORTAN 50mg, JINBEMCLAMIDA 5mg e 

METFORMINA 580mg, conforme prescrição médica. Aduz, em síntese, que 

o Impetrante, aposentado de 56 (cinquenta e seis) anos de idade, é 

portador de hipertensão arterial não controlada e diabetes melitus e, 

devido a estas enfermidades, desenvolveu retinopatia diabética em ambos 

os olhos, que está se evoluindo mal. Relata que, quando da exordial o 

Impetrante estava conseguindo enxergar apenas vultos, mesmo fazendo 

tratamento oftalmológico no HUJM, onde realizava cirurgia a laser, 

entretanto, havia a necessidade de utilizar uma aplicação da injeção 

intravítrea para recuperar a visão, pois só assim haveria resultado 

satisfatório no tratamento com cirurgias a laser. Daí a necessidade de 

conseguir essa injeção, pois, a próxima cirurgia estava marcada para o 

dia 25/11/2015. Acrescenta que, a falta de tal medicamento ocorrerá na 

piora do quadro clínico, com risco de perder a visão e, há de se ressaltar 

que além desta injeção, o Impetrante necessita dos remédios de uso 

contínuo para controlar a hipertensão e a diabete, quais sejam: 

Hidroclorofizida 25mg – 1 comprimido/dia, Losortan 50mg – 2 comprimidos 

2x ao dia, Jinbemclamida 5mg – 2 comprimidos 2x ao dia e Metformina 

850mg – 1 comprimido 2x ao dia. Acrescenta ainda, que por conta do 

grave quadro de saúde e da idade avançada, o Impetrante necessita do 

tratamento urgente, com os medicamentos indicados para tal patologia, 

pois está correndo risco de cegueira, visto que o quadro está agravando 

rapidamente e, mesmo com suas dificuldades, há meses, está 

conseguindo comprar os medicamentos de uso contínuo para tratamento 

da hipertensão e da diabete. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

08/22. Parecer do NAT ao ID. 376295. Pedido liminar deferido ao ID. 

378947. Manifestação do Município de Cuiabá ao ID. 468195, com 

documentos. Pedido de reconsideração da decisão liminar ao ID. 503142. 

Denegado ao ID. 1485409. Parecer ministerial ao ID. 3210422 É o que 

cumpria relatar. Decido. O Impetrado levantou as seguintes preliminares: a) 

ilegitimidade passiva; b) chamamento ao processo – responsabilidade do 

Estado de Mato Grosso; c) impossibilidade jurídica do pedido. Quanto à 

ilegitimidade e necessidade de chamamento do Estado de Mato Grosso à 

lide não tem razão a Impetrada, isto porque a legislação, a doutrina e a 

jurisprudência tem entendimento pacífico no sentido de que em matéria de 

direito à saúde, em razão de sua fundamentalidade, vigora o princípio da 

solidariedade entre os entes públicos, inclusive sendo responsabilidade do 

próprio Município. Dessa forma, não há que se alegar sua ilegitimidade, 

nem tampouco chamar o Estado ao processo, uma vez que é o autor que 

delimita a lide, podendo escolher contra qual dos entes públicos irá litigar. 

Assim, rejeito estas duas preliminares. A possibilidade jurídica do pedido 

será analisada juntamente com o mérito, o que passo a fazer. Conforme 

mencionado no relatório, a Impetrante almeja com o presente mandamus 

que a autoridade coatora conceda os medicamentos adequados à 

enfermidade pulmonar obstrutiva crônica com infecção aguda do trato 

apresentado pelo impetrante. Consoante se depreende do Laudo Médico 

anexado à inicial, a Dra. Eliana Maria Siqueira Carvalho – CRM 2702, 

Médica de Família e Comunidade, que acompanha o Impetrante, atesta o 

seu estado de Saúde, demonstrando o risco em que se encontra o 

Impetrante, receitando os medicamentos descritos (Hidroclorofizida 25 mg, 

Losortan 50 mg, Jinbemclamida 5 mg e Metformina 850mg). Quanto a 

indicação da injeção intra-vítrea, não restou bem demonstrada a sua 

necessidade, como bem esclarecido pelo NAT em seu parecer técnico. 

Assim, observa-se que o tratamento medicamentoso vindicado na peça de 

ingresso é necessário, o que foi reconhecido pelo médico, do que se 

conclui não haver controvérsia sobre as circunstâncias fáticas da 

imprescindibilidade do tratamento. De outro norte, como alhures, extrai-se 

que inexiste dos autos indicação médica para a aplicação de injeção 

intra-vítrea (sem a devida especificação), razão que impõe o indeferimento 

do pedido. Ademais, verifica-se a relevância do fundamento do direito 

alegado, porquanto a Constituição Federal elenca princípios (arts. 6º e 

196) que impõem ao Poder Público a obrigação de garantir o acesso 

universal e igualitário dos cidadãos à saúde, de modo a garantir às 

pessoas carentes a distribuição gratuita de medicamentos destinados ao 

adequado tratamento médico. A propósito: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - FALTA DE 

MATERIAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO. 1) A 

SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, bem de extrema 

relevância à vida e à DIGNIDADE DO HOMEM, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da Lei nº 

8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde). 2) COMPETE A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICO-HOSPITALAR a todos àqueles acometidos de grave enfermidade, 

INCLUSIVE, O TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO, em qualquer 

grau de complexidade. 3) O fornecimento gratuito de material necessário 

para realização de cirurgia, é possível, quando comprovados, nos autos, a 

necessidade premente do requerente, tendo em vista o perigo de 

irreversibilidade de seu quadro clínico. 4) Segurança concedida. (TJ-AP - 

MS: 10029820108030000 AP , Relator: Desembargador AGOSTINO 

SILVÉRIO, Data de Julgamento: 11/07/2012, TRIBUNAL PLENO, Data de 

Publicação: no DJE N.º 144 de Terça, 07 de Agosto de 2012). De mais a 

mais, ante a necessidade da realização do procedimento para sucesso no 

tratamento, aliado à urgência atestada, são motivos suficientes para a 

concessão da segurança. Sobreleva notar que a necessidade do 

procedimento e a forma de sua disponibilização não estão sendo objeto de 

controvérsia, mas apenas a possibilidade de sua efetivação. Asssim, 

tem-se que a questão é meramente de direito, não reclamando dilação 

probatória, o que viabiliza o manejo do writ. Diante de todo o exposto, com 

esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 

12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A 

SEGURANÇA, para determinar à autoridade impetrada que adote todas as 

providências necessárias para disponibilizar o tratamento de saúde com a 

disponibilização dos medicamentos Hidroclorofizida 25mg, Losortan 50mg, 

Jinbemclamida 5mg e Metformina 850mg, conforme prescrição médica e 

conforme a necessidade do Impetrante, sem qualquer custo, tornando 

definitiva a liminar deferida. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao 

inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021080-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANILDES SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. EVANILDES SANTANA DE ALMEIDA ajuizou a presente AÇÃO 

DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, sob a alegação de que é 

servidora do mesmo e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que, 

quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o 

Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a Requerente, que 

os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 
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11,98%. Desse modo, busca por meio do presente feito, a condenação do 

Requerido para incorporar à sua remuneração, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre todas as 

verbas recebidas que compõem a sua remuneração. Devidamente citado, 

o requerido apresentou contestação tempestiva ao ID. 14440873 com 

preliminar de prescrição. Com a contestação juntou os documentos de fls. 

78/132. Impugnação à contestação ao ID. 14491092. As partes foram 

intimadas sobre provas (fl. 140). O Município informou não ter mais provas 

a produzir. A autora requereu produção de prova pericial. Ouvido o 

Ministério Público, este entendeu desnecessária a sua intervenção na lide. 

É o relatório. Fundamento e Decido. A matéria debatida nos autos é 

unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, 

comportando o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 

do CPC, razão pela qual indefiro a prova pericial requerida pela autora. 

Inicio a análise pela preliminar levantada pelo Requerido: prescrição. 

Sabe-se que o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em 

cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, 

complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza: 

“O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, 

abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos 

parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os 

mesmos”. Este Juízo em decisões anteriores, relacionadas com o crédito 

decorrente da URV, não vinha reconhecendo a ocorrência da prescrição, 

por entender se tratar de parcelas de trata sucessivo, com prescrição 

apenas nas prestações referentes ao quinquênio anterior a propositura da 

ação. No entanto, diante da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

no RE 561836/RN, há a necessidade de novo enfrentamento da questão. 

O Supremo Tribunal Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento 

no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua 

remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das 

diferenças salariais. Assentou, também, que o termo final para a 

percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros 

reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação 

remuneratória. Eis a ementa do RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, a 

requerente é servidora pública do Município de Cuiabá. É sabido que a 

carreira dos profissionais do Município de Cuiabá foi organizada e 

estruturada por meio da Lei Complementar nº 093/2003, ou seja, 

posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV e 

dá outras providências). Além disso, a referida lei foi alterada em 2005, 

2007, 2008, 2009, 2010 etc., com reestruturações e ganhos financeiros 

para os servidores do Município de Cuiabá. Revela-se, limpidamente, que 

foi promovida a estruturação da carreira (em 2003 e novas 

reestruturações nos anos seguintes), com a instituição do subsídio. Esse, 

portanto, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal 

Federal é o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito a 

diferença da URV. Se com a implantação do referido Plano de Cargos, 

persistiram diferenças a serem apuradas, estas estariam prescritas, vez 

que entre a distribuição do presente feito em 2018 e a data em que a Leis 

de estruturação/reestruturação passaram a vigorar (2003), transcorreu 

lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação 

reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo entre a 

distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação da 

carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, 

CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS 

EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS 

RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM 

VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes 

da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 
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ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2018, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027795-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (ADVOGADO(A))

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE contra ato dito coator praticado pelo 

PRESIDENTE DO DETRAN/MT, objetivando que seja determinado à 

autoridade Impetrada o licenciamento do veículo descrito na inicial. Com a 

exordial vieram documentos. É o relatório. Decido. Conforme informado 

pelo Impetrante ao ID. 15191157, o mesmo efetuou o pagamento das 

multas em 03/09/2018 e realizou a retirada do CRLV, o qual inclusive 

juntou aos autos (fl. 54). Dessa forma, a presente demanda perdeu o seu 

objeto. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: MANDADO DE 

SEGURANÇA - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - PRETENSÃO 

ATENDIDA NO DECURSO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - 

SEGURANÇA JULGADA PREJUDICADA. 1. Considerando r. decisão por 

parte da autoridade reputada coatora, durante o trâmite da ação 

mandamental, determinando a restituição do veículo apreendido, assim, 

atendendo a postulação pretendida pelo impetrante, resta prejudicado o 

objeto do writ. Os motivos originais ensejadores da presente ação 

mandamental não mais subsistem. 2. Mandado de segurança extinto sem 

julgamento de mérito. (TJMT. Mandado de Segurança nº 141805/2009. Rel. 

Des. Abel Balbino Guimarães. Data de julgamento: 05-08-2010). Sem 

maiores delongas, efetivada a expedição do CRLV do Impetrante ante o 

pagamento das multas, a extinção sem mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO pela perda do objeto, com fulcro no art. 485, VI do CPC. Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001139-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLEUZA ALZIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

ajuizada por CLEUSA ALZIRA MONTALVÃO, qualificada nos autos, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese objetiva a autora que o 

Requerido proceda à liberação do corpo de seu filho Welington Montalvão 

Cardoso, que se encontrava no IML desde o dia 07/10/2015. Pugnou ainda 

pela condenação do Requerido em danos morais e materiais. Manifestação 

do Estado de Mato Grosso ao ID. 504616, pugnando pelo indeferimento da 

liminar. Pedido de antecipação de tutela concedido ao ID. 511458. Ao ID. 

528255, a autora relatou o descumprimento da decisão judicial. Ao ID. 

529873 determinei a intimação pessoal do Secretário da SEJUDH. O 

Requerido juntou os documentos de fls. 58/67, 75/79 e 81/88. Devidamente 

intimado e citado, o Requerido apresentou contestação tempestiva ao ID. 

1029864. Impugnação à contestação ao ID. 1511505. Intimadas sobre 

provas, a autora requereu a produção de prova testemunhal e o Estado de 

Mato Grosso nada postulou. Ao ID. 4552591, o Requerido comprovou a 

liberação do corpo de Wellington Montalvão Cardoso. Encaminhados os 

autos ao Ministério Público, este declinou de suas atribuições. É o que 

cumpria relatar. Decido. O processo está apto a ser julgado 

antecipadamente, nos termos do art. 355, I, CPC. Embora a autora tenha 

requerido a produção de prova testemunhal, tenho que a mesma não se 

mostra necessária, haja vista que os fatos narrados já restaram 

comprovados nos autos, pelas provas documentais. O próprio Requerido 

narra que: “Com efeito, em 07.10.2015, ingressou no Instituto Médico Legal 

um corpo que, aparentemente, poderia ser do filho da requerente, 

contudo, estava tal cadáver em avançado estado de decomposição, o que 

vem dificultando sobremaneira os trabalhos de identificação dos peritos. 

Essa dificuldade despontou desde o início, afinal, além da decomposição 

do corpo, nenhuma informação ou dados sobre a vítima veio ao 

conhecimento dos médicos ou autoridades. Ante essa complexidade, o 

cadáver foi redirecionado ao setor de antropologia forense, que teve suas 

atividades comprometidas no período compreendido entre outubro de 2015 

e fevereiro de 2016, ante a falta de profissional técnico de necropsia, além 

da ausência de equipamento de raio-x, o que acabou por representar 

ainda maior dificuldade a identificação. Em seguida, com a restauração da 

normalidade da situação, foram iniciados os trabalhos antropológicos no 

cadáver, já tendo se efetivado os procedimentos de limpeza, organização 

das peças ósseas para realização dos exames antropológicos 

específicos de designação de raça, cor, gênero, idade, estatura, além de 

características peculiares e lesões que pudessem diagnosticar a causa 

mortis.” Logo, os fatos são incontroversos, dispensando a produção de 

prova testemunhal e permitindo desde já o julgamento do feito, o qual 

verificará a existência ou não dos alegados danos (materiais e morais). 

Não havendo preliminares, sigo para o mérito. Como demonstrado no 

relatório a autora requereu a liberação para sepultamento do corpo do seu 

filho Welligton Monttalvão Cardsoso e também a condenação do Requerido 

em danos morais e materiais. Quanto à obrigação de fazer requerida, qual 

seja, a liberação do corpo do filho da autora, não restam dúvidas que a 

procedência de tal pedido é extremamente necessária, tanto o é que a 

referida obrigação foi imposta ao Requerido por meio de decisão liminar 

(ID. 511458), sob os mais básicos fundamentos da dignidade da pessoa 

humana e da urgência extrema, ante o prolongado sofrimento da família. 

Logo, no que toca a este primeiro pedido, é caso de confirmação da liminar 

deferida, em todos os seus termos, até mesmo porque já foi cumprida pelo 

Requerido, como demonstram os autos. Em relação ao pedido de 

indenização por danos materiais e morais, cabem algumas considerações. 

Para que a responsabilidade civil de uma pessoa jurídica de direito público 

fique caracterizada três elementos se mostram indispensáveis: a) conduta 

(ação ou omissão); b) nexo de causalidade; c) dano. O elemento “culpa” é 

dispensado em razão da responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, CF). 

Inicialmente, cabe analisar a conduta a fim de verificar a sua licitude ou 

ilicitude. Infere-se, dos autos, que o Estado de Mato Grosso teve uma 

conduta omissiva, qual seja a inércia/demora na identificação e liberação 

do corpo do filho da autora. O próprio réu, em sua peça contestatória 

reconhece que o setor estava passando por problemas, sem os 

servidores necessários, demonstrando que o serviço público em questão 

estava de fato em falta. Ora, se é dever do ente público o procedimento de 

identificação e liberação do corpo das pessoas falecidas, tal deve ser 

feito a contento, em homenagem aos direitos fundamentais e à dignidade 

da pessoa humana. Uma demora injustificada como a vislumbrada nestes 

autos (07/10/2015 – 24/03/2016) é uma flagrante afronta aos direitos 

fundamentais da autora, que como mãe desejava realizar o funeral de seu 

filho falecido. Tal situação, sem dúvida, viola a sua dignidade humana, sua 

honra, integridade moral, dentre outros direitos humanos indisponíveis. 

Analisando o caso em tela, entendo que a conduta do Requerido foi 

omissiva e injusta, isto porque é seu dever legal dar o devido tratamento 

em situações delicadas tal qual a morte de seus cidadãos. A omissão do 
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Estado no caso em análise revela negligência. Nos termos do Código Civil, 

arts. 186 e 927: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem. O ato ilícito pode decorrer da negligência, 

como visto, a qual pode ser entendida como “falta de cuidado, falta de 

apuro, de atenção, desleixo, desmazelo”. Essas atitudes não podem ser 

esperadas do Estado, o qual, nos termos da Constituição Federal deve 

obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade e eficiência: Art. 37. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: Seguindo, convém analisar se dessa 

conduta resultaram danos à requerente. Os mesmo alegam que sofreram 

danos morais, pois o fato do descaso com sua mãe e posterior óbito 

abalou a sua esfera extrapatrimonial. Sobre o dano material, tenho por 

incabível. A requerente alega ter sofrido dano material, porém não 

comprovou quais foram seus prejuízos neste sentido. Como se percebe 

dos autos a requerente não trouxe prova suficiente para deixar claro 

perante este Juízo qualquer dano material, razão pela qual entendo ser 

improcedente este pedido. No que toca ao dano moral, porém, entendo ser 

cabível. A doutrina entende que o dano moral seria a violação a um dos 

direitos da personalidade, como por exemplo, o direito à honra e à 

dignidade. Venosa entende que: o dano moral estará presente quando 

uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento 

psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, 

sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a 

desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou 

bloqueios. (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 

15. ed. São Paulo: Atlas, 2015) Como se percebe, não é qualquer 

aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. No 

caso em análise, tem-se que, em decorrência da negligência do Estado, a 

autora sofreu abalo grave em sua família. Assim sendo, entendo ser 

procedente o pedido de dano moral. O nexo de causalidade está presente, 

uma vez que o dano decorre diretamente da conduta omissiva do Estado. 

Nestes casos não há que se provar o dano moral. Ele é evidente, pelo 

simples descumprimento de dever legal. Os Tribunais têm julgado neste 

sentido, senão vejamos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

MORTE. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO CORPO PARA O SEPUTALMENTO 

(QUASE UM MÊS). INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DOS INTERESSADOS NA 

RETIRADA DO CORPO (FLS. 24). A DEMORA DA RÉ NA EXPEDIÇÃO DA 

DECLARAÇÃO DE ÓBITO (12 DIAS) FOI A CAUSA DETERMINANTE E 

PREPODERANTEMENTE NA NÃO LIBERAÇÃO DO CORPO PARA O 

SEPUTALMENTO, QUE APÓS 15 DIAS DO ÓBITO, NECESSÁRIO SE FEZ A 

VIA JUDICIAL, PRORROGANDO, AINDA MAIS O ATRASO NO 

SEPUTALMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM 

R$ 7.000,00 SE ENCONTRA CONSOANTE COM A PROPORCIONALIDADE E 

A RAZOABILIDADE DA OFENSA. RECURSOS CONHECIDOS E 

IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, 

NA FORMA DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. CADA PARTE ARCARÁ 

COM OS HONORÁRIOS DE SEUS ADVOGADOS. SEM CUSTOS PARA 

DISTRITO FEDERAL (DECRETO-LEI 500/69). SUSPENSA A EXIGIBILIDADE 

DO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA AS AUTORAS, EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE LHES FOI DEFERIDA, NOS TERMOS DA LEI 

N. 1060/50. (TJ/DF. Apelação nº 0003080-46.2013.8.07.0001. Data de 

publicação: 01/20/2013) Vale lembrar que, nos termos do art. 37, §6º, da 

Constituição Federal, em razão do Risco Administrativo, a Administração 

Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes: 

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Sobre o tema, 

a doutrina se manifesta no seguinte sentido: “A teoria do risco 

administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano - ato lesivo e 

injusto - causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta 

do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o 

concurso do lesado (...) Aqui não se cogita da culpa da Administração ou 

de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto 

ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o 

nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para 

os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros 

da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para 

compensar essa desigualdade individual, criada pela própria 

Administração, todos os outros componentes da coletividade devem 

concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela 

Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes 

desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz 

a mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o 

acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou 

pela primeira vez no art. 194 da Constituição Federal de 1946.” 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30ª edição São 

Paulo: Malheiros, 2005, pp. 631/632). Assim, por seu dever de prestar 

serviços adequados e de qualidade, a Administração Pública, em caso de 

dano (havendo a conduta e o nexo de causalidade), responde 

objetivamente. No caso em análise, diante das provas constantes dos 

autos, entendo que o Estado de Mato Grosso foi negligente no atendimento 

da senhora Cleuza Alzira dos Santos, razão pela qual deve ser 

responsabilizado pelos danos morais experimentados pela mesma. Diante 

de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, 

condenando o Estado de Mato Grosso, em obrigação de fazer, qual seja a 

de liberar o corpo do senhor Wellington Montalvão Cardoso para 

sepultamento, confirmando a liminar deferida. Condeno ainda o Requerido 

a indenizar por danos morais a requerente, no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Arbitro este valor tendo em vista a extensão do dano 

(art. 944, CC) e os patamares estabelecidos pelos Tribunais Superiores. 

Sobre este valor incidirão juros de mora no percentual da caderneta de 

poupança desde a data do evento danoso (conforme jurisprudência do 

STJ), sendo o mesmo corrigido pelo IPCA-E deste a prolação da sentença 

até seu efetivo pagamento. Arbitro os honorários em 10% sobre o valor da 

condenação, conforme art. 85, §3º, I, CPC. Não cabe reexame necessário, 

nos termos do art. 496, §3º, II, CPC. Após o trânsito em julgado, arquiva-se 

com as baixas necessárias. P. R. I. C. AGAMENOM ALCÂNTARA MORENO 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005782-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

CLEIFA SARA DE CARVALHO - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado 

por CLEIFA SARA DE CARVALHO ME, devidamente qualificado nos autos, 

contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT. Em síntese, a 

Impetrante sustenta que atua como despachante desde o ano de 1994 e 

que em 06.03.2016 lhe foi imposta a penalidade de CASSAÇÃO DA 

CREDENCIAL EM CARÁTER DEFINITIVO junto ao DETRAN/MT, impedindo-a 

de realizar suas atividades profissionais. Consigna que a cassação fora 

determinada por meio da Portaria 172/2016/GP/DETRAN-MT, aplicando a 

penalidade em razão de sindicância realizada para apurar se a impetrante 

utilizava indevidamente o acesso ao sistema DETRANNET. Assevera que 

jamais cometeu qualquer ilícito e que teve cerceado o seu direito de 

defesa administrativa, alegando ainda a existência de vício na condução 

do processo de sindicância, o que feriu seu direito ao exercício do 

contraditório e ao devido processo legal. Dessa forma, requereu a 

concessão da liminar para determinar à autoridade coatora que proceda “a 

imediata LIBERAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO ATINENTE AOS 

DESPACHANTES E RETORNO DO CREDENCIAMENTO da IMPETRANTE, 

tendo em vista que é credenciada pelo DETRAN-MT desde 1994 e nunca 

sofreu qualquer sanção desta natureza, e sempre agiu, no desempenho 

de sua função, nos ditames legais (...)”. No mérito requereu “a concessão 

da segurança em definitivo COM A REVOGAÇÃO/NULIDADE DA 

PORTARIA Nº. 172/2016/GP/DETRAN-MT e, consequentemente, a 
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condenação dos Impetrados ao pagamento das custas processuais.” Com 

a inicial vieram documentos encartados eletronicamente. Liminar deferida 

ao ID. 1431202. Notificada, a autoridade apresentou informações ao ID. 

1562179. O Representante do Ministério Público manifestou pela ausência 

de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o 

relatório. Decido. Antes de analisar o mérito do presente mandamus, 

cumpre apreciar a preliminar levantada pela autoridade coatora, qual seja 

a ausência de prova pré-constituída. Em relação a esta preliminar não tem 

razão a impetrada, uma vez que os documentos carreados aos autos se 

mostraram suficientes tanto para a concessão da liminar quanto para a 

análise do mérito. Portanto, rejeito a preliminar. Passo a analisar o mérito. O 

mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei nº. 12.016/09: “Art. 1 Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça”. Pois bem. Atento às estas considerações e às 

especificidades da presente situação fática, tenho que restaram 

configurados os requisitos para a concessão da segurança. É que, em 

análise detida dos autos, vê-se que a Impetrante teve sua credencial 

cassada em definitivo por meio de um processo de sindicância 

administrativa em que as provas carreadas, a meu ver, não deixaram 

claras as condições de ilegalidade apontadas pelo relatório, bem como, 

pela conclusão condenatória final aplicada ao caso. Diante de tais fatos, 

estou convencido de que no caso em exame nos autos, estão 

preenchidos os requisitos para a concessão da segurança. O artigo 5º, 

inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo 

judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla 

defesa. Aplicável à espécie o juízo crítico do autor JOSÉ AFONSO DA 

SILVA, a respeito: "O princípio do devido processo legal entra agora no 

Direito Constitucional positivo com um enunciado que vem da Magna Carta 

Inglesa, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal (art. 5º, LIV). Combinado com o direito de acesso à Justiça 

(art. 5º, XXXV), contraditório e a plenitude da defesa (art. 5º, LV), 

fecha-se o ciclo das garantias processuais. Garante- se o processo, e 

quando se fala em processo, e não em simples procedimento, alude-se, 

sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação 

jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, 

segundo os imperativos da ordem jurídica e isso envolve a garantia do 

contraditório, a plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a 

bilateralidade dos atos procedimentais', conforme autorizada lição de 

Frederico Marques". Já o Desembargador JOSÉ TARCÍZIO DE ALMEIDA 

MELO, em sua notável obra Reformas Administrativa - Previdenciária - Do 

Judiciário, ed. Del Rey, 2000, pág. 14, é incisivo ao demonstrar que: 

“Quando os direitos são erigidos em direitos objetivos, pela Constituição, 

tornam-se imutáveis, porque fazem parte dos direitos individuais, que são 

cláusulas pétreas que não podem ser atingidas nem pela emenda 

constitucional. A proclamação dos direitos individuais, pela Constituição, 

deve compreender, principalmente, uma autolimitação do Estado 

relativamente à sua ação predadora, não apenas como titular de poder 

político, mas como responsável por relações de trabalho.” Em 

continuidade, afirma o emérito jurista, à p. 131, que: “O direito, estando na 

Declaração, é intangível e imutável. Já o ensinou Leon Duguit, há muitos 

anos, quando lhe questionaram que a Constituição francesa de 1899 não 

consagrava, no seu texto, a Declaração de Direitos, como era o propósito 

de todas as Constituições. O sentido da Constituição escrita foi, 

sobretudo, declarar direitos para a posteridade e não organizar Estado. 

Duguit disse que as normas de declaração de direitos são as chamadas 

normas da superlegitimidade constitucional, normas que não precisam de 

estar escritas na Constituição para valerem, normas de primeira grandeza, 

que são chamadas normas de decisão fundamental, por Carl Schmitt. Há 

uma gradação das normas constitucionais E, dentro desta estrutura, a 

Declaração de Direitos ocupa uma grandeza superior a outras normas 

constitucionais. Noconjunto constitucional, se tivermos de fazer uma 

interpretação, devemos tê-la harmônica, orgânica, E dando valor principal 

às normas constitucionais relativas à Declaração de Direitos. As normas 

secundárias, que são aquelas acessíveis à emenda constitucional, são 

inferiores às normas da Declaração de Direitos.” Acrescento que, por 

ampla defesa, deve-se entender a possibilidade concreta que se dá ao 

acusado, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, de 

bem examinar a acusação que lhe é feita, para que possa, com toda a 

segurança, oferecer sua defesa, observando-se, assim, o devido 

processo legal. Sobretudo, no caso em análise, posto que a penalidade 

aplicada é a mais severa entre as previstas no art. 12 da Lei 6072/92, qual 

seja, a cassação definitiva da credencial que permite à Impetrante exercer 

a função Laboral de Despachante. Desta forma, está patente nos autos, 

que não foi devidamente dada a oportunidade para a Impetrante exercitar 

seus direitos de ampla defesa e contraditório, conforme prevê a 

Constituição Federal, e ainda somado ao que dispõe o art. 14, §2º da Lei 

nº 6.076/92 que prevê o prazo de dez dias para apresentar a defesa da 

penalidade imposta. Assim, não se deve tolerar, naturalmente, nenhum tipo 

de empecilho ou obstáculo que, sem amparo legal, possa comprometer o 

devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa. E este é o caso 

dos autos. Portanto, verifica-se que o ato administrativo de cassação da 

credencial em caráter definitivo da Impetrante junto ao DETRAN-MT não foi 

prescindida do devido processo administrativo que consagrasse o 

contraditório e a ampla defesa, ainda mais pelo fato de a sindicância não 

ter observado o disposto no art. 14, §1º da Lei nº 6.076/92, não 

constituindo nenhum representante do Sindicato dos Despachantes para 

compor a comissão apuradora. Embora o Impetrado afirme, em suas 

informações, que a Impetrante não cumpriu os requisitos da Lei 

6.076/1998, certo é que também não declinou qual requisito não foi 

cumprido e por qual razão, em mais uma afronta aos princípios 

administrativos, em especial o princípio da fundamentação das decisões. 

Destarte, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a 

concessão da segurança almejada neste mandamus. Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para revogar a Portaria nº 172/2016/GP/DETRAN-MT, 

ante a ausência do devido processo legal, tornando definitiva a liminar 

deferida. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da 

sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029008-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSARIO OESTE PREFEITURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001261-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS HERINGER (EXEQUENTE)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS (EXEQUENTE)

ADELITE SANTOS FLECK (EXEQUENTE)

ROSILES CONCEICAO DE BARROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 

Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. Intimem-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000348-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA GONCALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

MARIA JOSE DE ARAUJO BASTOS (EXEQUENTE)

GRAZIELE PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI (EXEQUENTE)

CATARINA MAYER RONDON (EXEQUENTE)

MAGNO DO CARMO SOUZA (EXEQUENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, 

juntarem aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a 

serem aclarados. No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso 

que junte aos autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei 

Estadual nº 6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado acerca da correção da URV. Caso a 

Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao Estado 

de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a dezembro do 

referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas. Após, conclusos. Intimem-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1021490-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR (ADVOGADO(A))

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FLORISVAL FREIRE (AUTOR(A))

FRANCISCO FLORISVAL FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: VIstos. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se. 

Após a angularização do feito, com a apresentação da contestação, 

apreciarei o pedido de tutela antecipada. Expeça=se o necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020149-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE PAULA (AUTOR(A))

Outros (AUTOR(A))

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Com estas considerações, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela, ressalvado o caráter rebus sic 

stantibus da medida. Cite-se, como requer. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011473-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIRE JOSE DE CARVALHO (AUTOR(A))

TANDARA TARGA GOMES (AUTOR(A))

PATRICIA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

GONCALINA CLARA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LILIA POTENCIO FERREIRA REIS (AUTOR(A))

KEILA DE JESUS ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA (AUTOR(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (RÉU)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS (ADVOGADO(A))

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019062-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO TADEU BEZERRA DE CASTRO (AUTOR(A))

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019942-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERODOTO SOUZA FONTENELE (AUTOR(A))
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GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, O art. 456, contido no Capítulo II, Seção 14, da CNGC, 

estabelece que: "Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível." Verifica-se que as custas devem ser recolhidas no 

momento da distribuição, salvo se ficar demonstrado o estado de 

hipossuficiência que impossibilite de fazê-la de imediato, o que não restou 

evidenciado nos autos. Assim, indefiro o pedido de recolhimento de custas 

processuais ao final do processo. Com vistas a não inviabilizar o acesso 

da parte Requerente à jurisdição, faculto-lhe o parcelamento das custas 

processuais e da taxa judiciária em até seis vezes, nos moldes admitidos 

pelo artigo 468 da CNGC/MT. Após o pagamento da primeira parcela, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, retornem os autos conclusos para 

novas deliberações. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028873-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES (ADVOGADO(A))

REGINALDO CONCEICAO AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Portanto, diante da necessidade de se comprovar a natureza 

da incapacidade laboral da Parte Autora, se absoluta ou relativa, 

permanente ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se 

a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só 

é possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a 

produção de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames 

estabelecidos nos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o 

Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, 

telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 

do CNJ, em vista da relevância e complexidade do laudo pericial a ser 

elaborado. Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 21/11/2018 a 

partir das 12:40 horas, no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016240-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMANARA ROSA METELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 765410 Nr: 18109-39.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do Requerente, para determinar que o requerido 

estabeleça a jornada de trabalho dos professores contratados 

temporariamente de modo a assegurar a reserva de 1/3 da jornada para 

realização das horas atividades.Sem custas. Condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa.Decisão sujeita ao reexame necessário, nos moldes 

do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, fazendo constar as respeitosas homenagens 

deste juízo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 5 de setembro 

de 2018PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 775123 Nr: 28365-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCECILIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 855489 Nr: 57920-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL ASSESSORIA CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438, MOZART GOMES DE LIMA NETO - OAB:16.445/CE

 Vistos.

Inicialmente, determino a intimação do devedor via imprensa e também por 

intermédio do advogado constituído, por AR, para que no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do valor pleiteado.

 Não sendo efetuado o pagamento no prazo legal, fica o montante da 

dívida acrescido de multa no percentual de 10% e, requerendo exequente, 

fica desde já determinado o regular prosseguimento da execução, nos 

moldes do artigo 523, §1º do Código de Processo Civil; portanto 

independente de distribuição, expedindo-se o competente mandado de 

penhora a avaliação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 919359 Nr: 43004-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA CHAVES FEHLBERG BALDUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduino - OAB:13587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1040929 Nr: 42043-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÂMELA JUARA MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILTON GOMES RODRIGUES - 

OAB:14.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 291, determino a intimação da 

autora para se manifestar acerca do seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

 Consigno para tanto o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 855828 Nr: 58214-24.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA MARIA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1024061 Nr: 33905-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUMAI PINHEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, GEANY SILVA OLIVEIRA - OAB:16.299, RENATA 

KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE XAVIER RIBEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:OAB/MT 12465-B

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1050476 Nr: 46645-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CONCEIÇÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PAULINO CALUMBI 

NASCIMENTO PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, para 

informar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista a 

ausência injustificada à perícia agendada para o dia 07 (sete) de julho de 

2018, sob pena de extinção nos moldes do artigo 485, §1º do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1050266 Nr: 46560-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA, MARCELA CURADO 

MORAES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO - 

OAB:

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 
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julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1040082 Nr: 41675-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIO DALL AGNOL CLINICA MEDICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS PROC DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1033961 Nr: 38628-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIANE SILVEIRA DALL' AGNOL, CLEIDE MARIA 

DA SILVA BATISTA, LUCI EVANGELISTA SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos.

Defiro pleito à fl. 232.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 942059 Nr: 55776-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMOR MOYA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1039443 Nr: 41381-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAULA PAULINO RAMOS, GONÇALO DIAS 

SILVA, ELIETE DA CRUZ E SILVA, VALÉRIA ALMADA ARIZAWA, MARIA 

TEREZINHA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 41005 Nr: 13046-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DE ALMEIDA SOUZA, VANESSA DELMINDA 

ZACARO FONTES, PETERSON ALMEIDA ZACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU CERISARA - OAB:324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA (PROC. ESTADO) - OAB:2478/MT

 Dessa forma, determino que os autos sejam novamente remetidos à 

contadoria judicial para a elaboração de novo cálculo, agora modulado nos 

termos dos parágrafos anteriores, em consonância com os valores e 

parâmetros apontados nos embargos de declaração de fls. 

1033/1034.Pertinente aos valores da condenação principal, em vista da 

insurgência apresentada e do valor inferior apresentado pelo Estado de 

Mato Grosso -executado, manifeste-se o credor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do eventual excesso alegado, nos termos do art. 10 do CPC. 

Por corolário, com o retorno do novo cálculo, intimem-se as partes para 

querendo, requerer o que entender de direto, por força do art. 10 do 

referido códex. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 5 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 994161 Nr: 20602-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS, EDUARDO 

MONFORTE, JOSE PAULO SILVA SOUSA, FILIPE MACHADO COSTA 

NETO, MARCONDES JOAO DE OLIVEIRA, SEBASTIAO DIVINO DA SILVA 

PINHO, TIAGO ANTONIO OLIVA DE LIMA, TIAGO MANN, VANILSON DA 

SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.
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No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 840221 Nr: 44638-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003066 Nr: 24754-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ALVES SUDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865558 Nr: 6046-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOCLECIA SANTINA KLOS, ELIZA CASTILHO RIBEIRO, 

NEUZA DO NASCIMENTO, ROSANGELA DE OLIVEIRA, MARLENE 

APARECIDA GOMES CAETANO, VALERIA FRANCISCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 746992 Nr: 44221-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MIRANDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DA CEPROMAT - 

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA LIMA BARROS 

AMARAL - OAB:7478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONE APARECIDA COSTA - 

OAB:10.443 OAB/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intime-se o credor para cumprir o disposto no artigo 534, CPC.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839178 Nr: 43708-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMINALDO REZENDE DA SILVA, ADELI ALVES 

GAMA, CLAUDINEI JOSÉ SOUZA CRUZ, LUCILIA MENDES MESQUITA, 

MARCELO HENRIQUE BARBOSA FIORI, SANDRA FERREIRA DE LIMA, ILDO 

ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 882810 Nr: 18417-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO ARRUDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA P. GIACOMINI SOUZA 

- OAB:17627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos e etc.

REGISTRE-SE E AUTUE-SE COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intime-se o ente público executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 
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dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 

9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Após, voltem-me os autos concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853206 Nr: 55925-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 869442 Nr: 9150-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI GEMA FONTELLES DE LA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos e etc.

REGISTRE-SE E AUTUE-SE COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intime-se o ente público executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 

9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Após, voltem-me os autos concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 829213 Nr: 35029-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO TIBOLA, MARIA CECILIA GRECO 

GOMES, MARIA APARECIDA CICUTO, MARIA MARCHESAN, MARLENE 

GONÇALVES PERDIGÃO, MARIA ZANELLA DAMBROS, JOSE MARQUES 

PERDIGÃO, NILZA CARDOSO DA SILVA DE PAIVA, MARIA LUCIA DE 

ARAUJO BRAZ, RITA YOLANDA KRAUSE, SANDRA REGINA BRAZ 

AYRES, VANILDE SALVADEGO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 842394 Nr: 46475-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT, 

RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764-MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 906446 Nr: 34531-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos.

Defiro pleito à fl. 292.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1063230 Nr: 52443-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO GOMES DA COSTA, GILMA AGUIAR BISPO, 

SILVANA BETY DE PAULA, JOSEFA RAIMUNDA CORDEIRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20.736/B

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 1270786 Nr: 27943-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANNY OLIVIA CARRILLO MENDOZA ARENAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 938384 Nr: 53845-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO DELAMÔNICA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 857793 Nr: 60022-64.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA JOSELINA DE CARVALHO, KEYLA DA SILVA 

RONDON PEREIRA, DALVA FARIAS GERALDES, RAQUEL DE SOUZA 

ACS, SONIA COELHO, JANECI RIBEIRO PROENÇA E SILVA, SILVIO 

PEREIRA DA SILVA, ALLAN KARDEC MILHOMEM COSTA, LUIZ CARLOS 

NEVES, ODIMAR DIAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE XAVIER RIBEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:OAB/MT 12465-B, 

RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764-MT

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851015 Nr: 54012-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURAMAR RAMOS CASTILHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KEZIA G DA SILVA SARAGIOTTO - OAB:8.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 778385 Nr: 31788-09.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - A, WILSON 

SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para cancelar a multa imposta ao Requerente 

pelo PROCON/MT no bojo do Processo Administrativo nº 

0108.002.513-7.Condeno o Requerido ao pagamento das custas 

processuais (fls. 96/99) e de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor da condenação, cabendo 30% deste valor aos patronos que 

atuaram na petição inicial, 50% aos patronos que atuaram na impugnação 

à contestação até a fase de especificação de provas e 20% aos patronos 

que atuaram após esta fase.Decisão não sujeita ao reexame necessário, 

nos moldes do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.Em sendo 

mantida a presente decisão, após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente alvará para liberação do depósito judicial em favor do 

Requerente. Nada mais sendo pleiteado pelas partes, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 5 de setembro de 

2018.Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 754842 Nr: 6835-78.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE MORETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, EDSON ANTÔNIO DE ALMEIDA - 

OAB:7543

 Isto posto, reconheço e declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, declinando da competência em favor de uma 

das Varas da Justiça do Trabalho de Cuiabá.Após as providências de 

praxe, encaminhem-se os autos ao juízo competente, para 

prosseguimento.Intimem-se.Cuiabá, 4 de setembro de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1020124 Nr: 31994-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.
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Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733730 Nr: 29985-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICAELA GOMES SILVÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722, WEBBER RIBEIRO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1267815 Nr: 26954-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVIA MOREIRA GOMES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1272748 Nr: 28546-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANGELO ANGELONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258307 Nr: 23760-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE BETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268861 Nr: 27292-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJALMAS RIBEIRO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 829206 Nr: 35022-62.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO MOTA DE SOUSA, FLAVIO SILVA, GILDAZIO 

ALVES DA SILVA, GILMAR SALDANHA DUARTE, JOÉLY KARLA SOARES 

DO NASCIMENTO, JOSÉ JULIO SARAT, MARIA APARECIDA ALVES DA 

SILVA, WELLIGTON VITOR ALVARENGA ESPINDOLA, SILVIO HENRIQUE 

DO CARMO, JULIO CEZAR ADAMS, MÁRCIO ADRIANO SESTARI, 

JOUBERT LOPES SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos.

 Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

 Certifique-se acerca da eventual prolação de decisão no recurso 

interposto.

Caso positivo, renove-se a conclusão; do contrário, aguarde-se a 

deliberação do Relator.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1254217 Nr: 22460-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA CIÊNCIA DA 

PAPILOSCOPIA E IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 980865 Nr: 14505-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 302 de 891



Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 908047 Nr: 35564-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO DE SOUZA CORREA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos.

Mantenho incólume o édito sentencial, por seus próprios fundamentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 886459 Nr: 20871-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BRUSTOLON, CLAUDEIR DIAS, CLAUDINEI DA 

SILVA LARA, KATIANA MELO DE SOUZA SILVA, EDIVANIA DA SILVA 

DOS SANTOS FRANCO COSTA, ERIKA NEVERC DOS SANTOS SILVA, 

ELIANA MARIA QUINTINO, NOEMIA ANDREZA DE ALMEIDA PAIVA, 

ALDERICE RODRIGUES DE CARVALHO, TEREZA DE OLIVEIRA AIRES, 

MERIK ROCHA SILVA, SIMONE APARECIDA DE JESUS RODRIGUES 

OLIVEIRA, ELISANGELA PIRES DA SILVA DE AMURIM, ROSIMAR CLARA 

SANTANA, MARIA FRANCISCA MENDES DE ABREU, MONICA ELZA 

NARCISO DAS DORES, ELANE GONÇALVES CRUZ CARNEIRO, EDER 

CORREIA SALOMÃO, ROBINSON GALHARDO MAZARIO, ESLAINE 

PATRÍCIA DE JESUS PORTO, RENATO DAVI MORAES, RAHNER 

RODRIGUES ESMERIO, MARLON BORGES DOS SANTOS, MARIA DO 

CARMO FIGUEIREDO COSTA, FABIANA SOUZA DE ANDRADE, JOELMA 

SILVERIO DE OLIVEIRA, JOÃO CLEITO OLIVEIRA DE SOUZA, CLEUSA 

HELENA DE OLIVEIRA, CLAUDINEI MOREIRA PORTO, CORACI ALVES 

RIBEIRO, IOLANDA CASTRO SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINTESMAT 

SINDICATO DOS TECNICOS DA EDUC. SUP. DA UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17.095/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, RAFAELA EMILIA BORTOLINI - OAB:15.976/MT, 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256-MT

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno os Requerentes ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a ser suportado pelos 

vencidos e rateado entre os vencedores em igual proporção. Suspendo a 

exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.R.I.Cuiabá, 6 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 755963 Nr: 8038-75.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 5 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 891768 Nr: 24406-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIR NEVES MOREIRA, ANA MARIA OJEDA, 

BENEDITA ROSALIA DE OLIVEIRA, BERELUCE DE ARRUDA, ALAIDE 

BATISTA DOS SANTOS RIVA, ARLINDA ALMEIDA SILVA, CONCEIÇÃO 

JANDIRA DE ARRUDA, CREUZA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA, CREUZA 

CAMILA DE FIGUEIREDO SANTOS, CELESTINA FRANCISCA DE PAULA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 708651 Nr: 1753-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA - 

OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Vistos.

Intime-se o Exequente para manifestar o que entender de direito, para 

tanto consigno prazo de 15 (quinze) dias.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1292553 Nr: 5705-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR ALVES MIRANDA, ERODY FERREIRA DA 

SILVA, DANIELLE DE PÁDUA CAMPOS, LEOCIR ANTONIO PUHL, 

VANDERLEY LUIS DA SILVA ESPÍRITO SANTO, WILLIAN DE CAMPOS 
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MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853788 Nr: 56412-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIVA ELINIR BISCHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Vistos.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

INDEFIRO o pedido da autora, posto que o feito já transitou em julgado e 

tendo como norte a recomendação exarada pelo Pretório Excelso no RE 

714139/SC, no sentido de que em sendo reconhecida a repercussão 

geral, quanto aos processos em curso, estes terão alcançe estrito ante 

cláusula pétrea de acesso ao Judiciário, a pressupor a tramitação regular 

do processo, partindo da premissa de que ante o desenvolvimnto dos 

trabalhos no Plenário do STF, o número de processos alvo de exame por 

assentada, há prognóstico segundo o qual será necessária uma dezema 

de anos para julgar-se os casos, isso sem admissão de novos recursos, 

sob o ângulo d repercussão geral (Min. Marco Aurélio).

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023470-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA PEREIRA (DEPRECANTE)

FELICIA ALEXANDRA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tainara Pereira da Silva (DEPRECADO)

 

CARTA PRECATÓRIA PROCESSO: 1023470-44.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos. Compulsando os autos vejo que a Carta Precatória deve ser 

cumprida em Tangará da Serra, para fins de citação de Tainara Pereira da 

Silva. Assim, determino a redistribuição da presente missiva. Oficie o r. 

Juízo de origem desta decisão, com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019443-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MARLI ERNA OST RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1019443-81.2018.8.11.0041 (PJE 

5) Vistos, Intime-se o Requerente para que recolha as despesas das 

custas processuais e diligências no prazo de 15 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022383-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MICHELS MARTINS (AUTOR(A))

WANDER RESENDE MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para comparecer na sessão de mediação/conciliação no dia 

07 de novembro de 2018, às 8:00 horas, a ser realizada na sede do 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ, 

localizado no Fórum da Comarca de Cuiabá-MT, Endereço: Avenida 

Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone (65) 

3648-6000/6001, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015549-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES (ADVOGADO(A))

ADRIELLY TAMARA CIUPAK (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027370-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (IMPETRANTE)

DANNILO MONTEIRO LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025642-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIGO (ADVOGADO(A))

SAMUEL SOUSA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado (IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo JYT – 7062, RENAVAM: 194258157 sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021358-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE BISPO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

CONSOLI COMERCIO DE BIOMASSA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008129-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

DANIA ESTELA GOMES PENHA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM N. 1008129-12.2016.811.0041 (PJE 1) Vistos, 

etc. Intimem-se as partes para que, caso queiram, digam se ainda desejam 

produzir provas, no prazo 10 (dez) dias. Após, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Por fim, cls. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 06 de setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1053101 Nr: 47945-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIA FERREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição de 

fls.239/241, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 875276 Nr: 13619-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DA SILVA, MANOEL ESMILIANO DA 

SILVA, OSVALDO FRANCISCO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a demanda para condenar o Estado ao pagamento de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos autores, a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de 

poupança desde a citação, por não ser possível precisar a data do evento 

danoso, e correção monetária desde a sentença (súmula 362 do STJ). Via 

de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC.Isento de custas.Condeno o Estado ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.Em vista do valor da condenação, deixo de remeter os autos 

à Instância Superior para o reexame necessário. Portanto, preclusas as 

vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com 

baixa.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 840336 Nr: 44740-83.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO - 

OAB:8495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO URANY DE CASTRO 

- OAB:16539/GO

 Certifico que as contrarrazões da parte requerente estão tempestivas. 

Tendo em vista que a parte autora também apresentou recurso de 

apelação, intimo a parte requerida para, querendo, contrarrazoar no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 748670 Nr: 836-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA APARECIDA REZENDE SOUSA, LOURIVAL 

CINZA MORENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOSÉ RICARDO 

DA SILVA, NILZETH BENEDITA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, afasto a preliminar 

arguida, e JULGO PROCEDENTES os pedidos vindicados para reconhecer 

a relação jurídica existente os autores e os requeridos sobre o imóvel 

descrito nos autos, bem como determino ao Estado de Mato Grosso, que 

expeça ordem de Escritura Pública, caso seja caso de adjudicação 

compulsória, e via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Deixo de condenar o 

Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – 

Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à 

causa extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 

381 do Código Civil. Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 

7.603/01.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 913482 Nr: 39173-37.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LÚCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a 

preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, 

condenando os Requeridos, de forma equitativa, ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para 

tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença 

(Súmula nº 362 do STJ), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno os Requeridos, equitativamente, ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §3º, I do 

CPC/2015.Publique-se. Intimem-se.Por derradeiro, deixo de submeter à 

sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, II 

do CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 928566 Nr: 48521-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO RIBEIRO BRAGA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARME LUCIA COUTINHO B. 

BERTOLINI - OAB:11.079, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - 

OAB:13320

 Diante do exposto, tendo em vista que a ilegitimidade passiva pode ser 

declarada de ofício pelo juízo, em consonância ao sedimentado 

entendimento dos tribunais, mister ser declarada a ilegitimidade do 

Requerido INTERMAT e a consequente extinção do processo sem a 

resolução do mérito.DISPOSITIVOISTO POSTO, consoante toda a 

fundamentação exposta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, §3º, I do CPC/2015.Publique-se. 

Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 809842 Nr: 16327-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA E BOMBEIRO 

MILITAR DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para declarar a aplicação do índice 

indicado no art. 2° da lei 9.756/2012, bem como para condenar o requerido 

a revisar os subsídios dos autores no percentual de 0,827%, com reflexos 

em todas as verbas, tais como, terço de férias, gratificação natalina, 

contribuição previdenciária e outras vantagens pessoais, devendo os 

valores serem apurados em liquidação de sentença , via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

NCPC/2015. Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 790537 Nr: 44585-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL FIGUEIREDO OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT, PROCURADOR DO ESTADO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB-MT 3565-B

 ISTO POSTO, rejeito as preliminares e, no mérito, ACOLHO OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, para alterar o percentual dos juros de mora 

para 6%, e no tocante a correção monetária incidirá pelo INPC até o 

advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a 

incidir, TR até 25.03.2015 e após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA-E), e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do 

CPC/2015.Condeno o Embargado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) sobre o valor da 

causa, ficando suspenso em virtude da gratuidade da justiça.Decorrido o 

prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, 

mas não sem antes transladar cópia desta decisão para a execução em 

apenso (código 783454).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 939617 Nr: 54401-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLI APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Isento de custas. 

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% (oito por 

cento) do valor da causa, nos temos do §3º, III do art. 85 do CPC/2015, 

mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050377 Nr: 46596-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 
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BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA, para devolução dos autos nº 

46596-14.2015.811.0041, Protocolo 1050377, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319876 Nr: 21999-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER DE LIMA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY MORBECK SILVA 

MODESTO - OAB:3467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028945-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente da MTPREV (IMPETRADO)

SENHOR GERENTE DE CONCESSÃO DA MTPREV (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1028945-44.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, representado neste ato por 

sua genitora Sra. Adelita Maria dos Reis contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SAD/MT, qualificado 

na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que 

seja determinada a autoridade coatora conceda a aposentadoria com 

proventos integrais concedendo, via de consequência, aposentadoria 

especial, ate decisão final do presente mandamus. Ampara a sua 

pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Entretanto, compulsando os autos, em juízo de cognição 

sumária, verifico que a documentação apresentada não me convenceu da 

existência da probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que o 

impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado autoridade coatora, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar o aludido tempo de serviço exercido 

em caráter especial. Desta feita, não se mostra crível, ao menos neste 

momento, reconhecer a pensão por morte almejada ante a ausência de 

prova suficiente que demonstre a probabilidade do direito. Por esta razão, 

ante a ausência de um dos requisitos do instituto, a medida que se impõe é 

seu indeferimento. ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, 

INDEFIRO o provimento antecipatório. Cite-se os Requeridos, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 

183 do CPC/2015. No mais, defiro o recolhimento das custas ao final do 

processo. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 06 de Setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029539-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON OLIVEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

DIEGO RONDON GRACIOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1029539-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

GENILSON OLIVEIRA DA CUNHA em face do DEPARTAMENTO MÉDICO E 

DE PERÍCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

antecipatória para que seja determinado ao Requerido que proceda com o 

pagamento do benefício de natureza indenizatória e assistencial ao 

servidor do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso que possua filho 

com deficiência mental ou física, comprovadamente grave, incapacitante e 

irreversível, que causem dependência de terceiros para o 

desenvolvimento de atividades diárias, conforme previsto na Resolução nº 

812/2007. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, cumpre 

destacar que o Requerente ajuizou o Mandado de Segurança nº 

48015-40.2013.811.0041 (Código Apolo nº 991784), que tramitou na 4ª 

Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, 

possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido 

da presente ação, sendo que houve a prolação de sentença sem 

resolução de mérito em 24.07.2018. Desta feita, entendo que não há 

motivos para que demanda permaneça perante este Juízo, haja vista que o 

feito fora distribuído primeiramente o Juízo da Quarta Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT. Nesse sentido, tenho por 

oportuno trazer a baila o disposto no art. 286 do CPC/2015, senão 

vejamos: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3o, ao juízo prevento” – Grifo nosso. Ademais não é outro o 

posicionamento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COISA 

JULGADA. PRECEDENTE STF. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE 

RITO ORDINÁRIO COM MESMO AUTOR E CAUSA DE PEDIR. DISTRIBUIÇÃO 

DA NOVA AÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ADEQUAÇÃO À NOVA REDAÇÃO 

DO ART. 253, INCISO II DO CPC. 1. O impetrante reiterou na ação ordinária 

o pedido formulado no mandado de segurança, que foi extinto com 

julgamento do mérito, mas por ausência de direito líquido e certo por falta 

de provas. Correto o juízo suscitado ao vislumbrar conexão da ação 

ordinária com mandado de segurança anteriormente impetrado, ao 

argumento de que, a despeito de a sentença mandamental haver 
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encerrado o feito com resolução do mérito, não faz coisa julgada 

(Supremo Tribunal Federal, RE 67352). 2. A liminar do mandado de 

segurança havia sido indeferida. Hipótese na qual a livre distribuição fere 

o princípio do juiz natural, possibilitando ao autor que seu pedido seja 

conhecido por outro juízo, que não aquele que já lhe indeferira o pedido de 

liminar. 3. Incidência do artigo 253, II do CPC com as alterações procedidas 

pela Lei nº 11.280/2006. "A prática que a lei quer evitar é o sucessivo 

ajuizamento de ações iguais à procura de um juiz que defira a medida 

liminar antes denegada." (Humberto Theodoro Júnior, in"As Novas 

Reformas do Código de Processo Civil", Editora Forense, Rio de Janeiro, 

2006, págs. 28/9). 4. A nova redação do dispositivo em questão visa à 

primazia do principio do juiz natural, que deve ser aquele que primeiro 

conheceu da pretensão autoral. 5. Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo 7ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, o suscitante”. 

(TRF-1  -  CC:  8837  BA0008837 -93 .2011 .4 .01 .0000 ,Re l a t o r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 03/05/2011, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 

p.047 de 16/05/2011). Dessa maneira, diante de todo o exposto e 

considerando a incompetência deste Juízo, que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente. Intime-se. Cumpra-se, 

urgência. Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026815-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. MAGRI BARRADAS - ME (IMPETRANTE)

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MOLERA PRODUCAO DE FILMES LTDA - ME (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1026815-81.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por G. L. MAGRI BARRADAS ME – “LATITUDE 

FILMES contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DA 

COMISSÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e MOLÊRA PRODUÇÃO DE FILMES LTDA - 

ME, objetivando seja concedida a liminar para suspender qualquer 

contratação, assinatura do Termo de Compromisso, alocar verbas em 

favor da 2ª colocada do Formato Longa-Metragem Ficção do Edital de 

Seleção de Projetos na área do Audiovisual nº 001/2017/SEC-MT da 

Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso – Empresa MOLÊRA 

PRODUÇÃO DE FILMES LTDA – ME, até decisão de mérito. Ampara seu 

pedido nos requisitos da liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com os documentos eletronicamente acostados. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de 

Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Como relatado, busca o Impetrante a 

concessão da medida liminar para determinar a imediata para suspender 

qualquer contratação, assinatura do Termo de Compromisso, alocar 

verbas em favor da 2ª colocada do Formato Longa-Metragem Ficção do 

Edital de Seleção de Projetos na área do Audiovisual nº 001/2017/SEC-MT 

da Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso – Empresa MOLÊRA 

PRODUÇÃO DE FILMES LTDA – ME, até decisão de mérito. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 14834661 e seguintes, não vislumbro, nesta 

seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao agente público. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

06 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027596-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AZEVEDO COSTA (AUTOR(A))

LEOSMAR MOREIRA DO VALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1027596-06.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de tutela 

antecipada proposta por EDUARDO AZEVEDO COSTA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatória para 

que seja determinada a suspensão da eliminação, bem como seja permitido 

a participação nas demais fases do certame, até decisão definitiva. 

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 
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verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, 

até mesmo para garantir o princípio da razoável duração do processo. 

Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Busca o requerente a 

concessão do provimento antecipatório, para que seja determinada a 

suspensão de sua eliminação do concurso, bem como seja permitido a 

participação nas demais fases do certame, até decisão definitiva. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 14886871, 14886876, 14886874 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão do provimento pleiteado. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato praticado pela requerida, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para 

a concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se o Requerido, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 06 de Setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.
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Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MATIAZZI RISSO (IMPETRADO)

JOSÉ EMETÉRIO RIBEIRO NETO (IMPETRADO)
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO NÚMERO: 

1028898-70.2018.8.11.0041 (PJE 03). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ADEVAIR GROTO 

contra ato indigitado coator da lavra do JOSÉ EMETÉRIO RIBEIRO NETO, 

FABIANO MATIAZZI RISSO da SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO , todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada a Autoridade Coatora receba e examine o Pedido de Revisão, 

protocolo nº 5498948/2018 e, consequentemente, suspenda a 

exigibilidade tributária inserida no ACCCF nº 261919/54/28/2018, até 

decisão definitiva. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Com a inicial vieram documentos eletronicamente 

acostados. Em síntese, é o necessário relatório. Fundamento. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a presente demandas são conexas, 

aos autos n° 1028630-16.2018.8.11.0041, contudo, observo que o tal 

processo tramita perante o juízo da Vara Especializada da Execução 

Fiscal da Capital. É cediço que o instituto da conexão visa evitar a 

prolação de decisões inconciliáveis, razão por que os feitos nessas 

condições são reunidos para apreciação conjunta, pelo mesmo juízo. O 

Novo Código de Processo Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A 

competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela 

continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. Desta forma, ante a existência dos autos da Ação de nº. ° 

1028630-16.2018.8.11.0041 (PJE), que tramita perante a Vara 

Especializada da Execução Fiscal da Capital, e abrange a mesma matéria e 

ainda pendente de sentença, no intuito de evitar decisões contraditórias, a 

medida que se impõe é o declínio da competência. Posto isso, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada da Execução Fiscal de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao 

juízo competente, nos moldes do art. 113, § 2º, do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE (ADVOGADO(A))
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PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1028573-95.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por BRUNO LUCAS DOS REIS COSTA, representado 

neste ato por sua genitora Sra. Adelita Maria dos Reis contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SAD/MT, 

qualificado na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a autoridade coatora que conceda a posse ao 

cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, polo Cuiabá/MT, 

ate decisão final do presente mandamus. Ampara a sua pretensão à vista 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relatório. Fundamento. Decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Pois bem. Como é sabido de todos, em nosso ordenamento 

jurídico constitucional a investidura de cargo público depende de prévia 

aprovação em concurso público e que somente em casos excepcionais, o 

Poder Público poderá celebrar contratos por tempo determinado para 

satisfazer interesse público urgente, conforme disciplinado no artigo 37, 

inciso II e IX da CF. No que tange aos concursos público, interessante a 

lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso 

Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões 

pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e 

funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade 

intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas 

e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as 

barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de 

classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento 

de servidores públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns 

princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para 

elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera 

que: “A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente 

no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua 

aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de 

nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a 

decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Segundo consta 

nos autos, busca o impetrante a concessão da medida liminar para o fim 
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de que seja determinada a autoridade coatora que conceda a posse ao 

cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, polo Cuiabá/MT, 

ate decisão final do presente mandamus. Em que pese as alegações 

despendidas pela impetrante, entendo que as mesmas não devem 

prosperar. Isso porque, ao meu ver, não há nos autos provas suficientes 

da ocorrência da aludida conduta maliciosa atribuída as autoridade 

coatora. Percebe-se que o Edital do certame trazia a previsão dos 

requisitos necessários para aqueles que concorressem ao cargo de 

Professor da Educação Básica. Senão vejamos: 3.1. O candidato 

aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, 

se comprovar na data da posse: (...) g) ter idade mínima de 18 (dezoito) 

anos na data da posse; Percebe-se que o impetrante na data da posse 

não possui a idade mínima exigida no edital para tomar posse no cargo, 

ficando, assim, constatada a ausência do preenchimento dos requisitos 

exigidos no item 3.1, “g”, do edital do certame. Salienta-se que, não se 

pode reputar ilegal e abusivo o ato da autoridade coatora que atenta para 

o cumprimento das disposições legais e normativas contidas no edital do 

certame. Assim, cumpre destacar que a vinculação às cláusulas do 

instrumento convocatório, trazem como regra essencial a observância por 

parte da Administração Pública, bem como pelos candidatos, sendo a lei 

que rege o certame público. Nesse sentido, a Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, senão vejamos: CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - 

EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE CONSENTÂNEO COM A LEI 

DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS 

E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (RE 480129, Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-200 DIVULG 

22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-07 PP-01454). Desta 

forma, em juízo de cognição sumária, não vislumbro o ato insurgido pela 

impetrante ante ausência de prova robusta capaz de demonstrar ofensa a 

direito liquido e certo. Portanto, ante a ausência dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1029267-64.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por ROSINEI DA CRUZ CARVALHO contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SAD/MT e 

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, qualificado na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinada a autoridade coatora que conceda a posse ao cargo de 

Técnico Administrativo Educacional, ate decisão final do presente 

mandamus. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relatório. Fundamento. Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Pois bem. Como é sabido de todos, em nosso ordenamento 

jurídico constitucional a investidura de cargo público depende de prévia 

aprovação em concurso público e que somente em casos excepcionais, o 

Poder Público poderá celebrar contratos por tempo determinado para 

satisfazer interesse público urgente, conforme disciplinado no artigo 37, 

inciso II e IX da CF. No que tange aos concursos público, interessante a 

lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso 

Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões 

pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e 

funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade 

intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas 

e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as 

barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de 

classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento 

de servidores públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns 

princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para 

elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera 

que: “A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente 

no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua 

aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de 

nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a 

decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Segundo consta 

nos autos, busca o impetrante a concessão da medida liminar para o fim 

de que seja determinada a autoridade coatora que conceda a posse ao 

cargo de Técnico Administrativo Educacional. Em que pese as alegações 

despendidas pela impetrante, entendo que as mesmas não devem 

prosperar. Isso porque, ao meu ver, não há nos autos provas suficientes 

da ocorrência da aludida conduta maliciosa atribuída as autoridade 

coatora, uma vez que embora a nomenclatura do cargo ao qual o 

impetrante logrou aprovação seja denominada Técnico, em sua essência 

não tem caráter técnico, razão pela qual não se aplica a regra prevista no 

art. 37, XVI, da CF/88. Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGO 

PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL - IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO 

OU CIENTÍFICO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.“(...) É inviável a cumulação do 

cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, 

não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. 

Precedentes. (...). (STJ - AgRg no RMS 28147 / MS - Relator: Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do 

Julgamento: 19/03/2015 - DJe 30/03/2015). (ReeNec 32243/2016, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017) 

Salienta-se que, não se pode reputar ilegal e abusivo o ato da autoridade 

coatora que atenta para o cumprimento das disposições legais e 

normativas contidas no edital do certame. Assim, cumpre destacar que a 

vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, trazem como regra 

essencial a observância por parte da Administração Pública, bem como 

pelos candidatos, sendo a lei que rege o certame público. Nesse sentido, a 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: CONCURSO 

PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE 

CONSENTÂNEO COM A LEI DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E 

MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (RE 
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480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT 

VOL-02379-07 PP-01454). Desta forma, em juízo de cognição sumária, 

não vislumbro o ato insurgido pela impetrante ante ausência de prova 

robusta capaz de demonstrar ofensa a direito liquido e certo. Portanto, 

ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Nos termos do procedimento de controle 

administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do novo código de 

processo civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018440-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Eduardo Theodoro Fabrini (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1018440-62.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI JUÍNA/MT em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que 

seja declarada a nulidade da decisão recursal e, consequentemente, da 

multa administrativa aplicada. Aduz, em síntese, que foi autuada pelo 

Requerido, por meio de seu órgão administrativo, o PROCON, em razão de 

supostamente ter cometido diversas infrações, a exemplo de “não manter 

afixado em suas dependências nenhum endereço de órgão público de 

Proteção e Defesa do Consumidor ou do PROCON Municipal” bem como 

por “não conter tabela dos serviços cuja cobrança de tarifas é vedada”, 

dentre outras. Relata que, regularmente notificada, apresentou 

impugnação ao Auto de Infração nº 2014.05.0027, comprovando que 

atende a todas as exigências da legislação e pleiteando sua absolvição 

das penalidades impostas, contudo, a Superintendência de Defesa do 

Consumidor julgou subsistente o Auto de Infração condenando a 

Requerente ao pagamento de multa no valor de R$ 75.600,00 (setenta e 

cinco mil e seiscentos reais). Assevera que interpôs Recurso 

Administrativo visando à anulação integral do decisum, mas, em junho de 

2015 recebeu Notificação de Decisão da Turma Recursal a qual negou 

provimento ao recurso, mantendo a multa aplicada, atualizada no valor de 

R$ 79.682,40 (setenta e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e 

quarenta centavos). Pontua que as decisões proferidas pelo PROCON/MT 

são desprovidas de motivação e que o valor aplicado a título de multa é 

exorbitante, bem como alega que as infrações apontadas são 

insubsistentes. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Devidamente intimado a juntar aos autos o comprovante 

do depósito judicial referente ao valor questionado (ID nº 4370227), a 

Requerente cumpriu o determinado (ID nº 4677317 e 4677321). Foi 

deferida a tutela provisória de urgência vindicada, consoante decisão de 

ID nº 11483746, mediante formalização da caução. Devidamente citado, o 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 

12067022), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, 

argumentando que o PROCON é o órgão competente para autuar 

irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 12530224), onde 

a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 13130057), tendo o 

ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento da instituição. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade da decisão recursal e, consequentemente, 

da multa administrativa aplicada. Em que pese a louvável argumentação 

despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, 

isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da 

legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, 

dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando o Auto 

de Infração nº AI.2014.05.0027 proveniente do Processo Administrativo 

que deu azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 

3281257), qual seja o Processo Administrativo FA nº 0414.008.502-5, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Cuiabá/MT, ao aplicar as 

multas administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo 

previsto em lei, uma vez que, considerando que referidas multas tem força 

coercitiva, os valores arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto 

se deram com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 
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ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Haja vista o depósito judicial realizado nos autos (ID nº 4677317 

e 4677321), referente ao valor integral do débito combatido, determino o 

levantamento dos valores em favor da parte vencedora. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005982-13.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: EVANILDES LUCIA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4475013). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria 
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Municipal de Educação, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 
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na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007607-82.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ETEVALDO 

GONCALVES DA SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4476344). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: 8011493 afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Administração, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 314 de 891



violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 
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anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007829-50.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: KHALEO ZANUTTO 

HAMAD. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6073820). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 8030963 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 
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revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 
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autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007827-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007827-80.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LUIZ HENRIQUE DA 

SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 8030811 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 
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URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007830-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO GERALDO DE LARA (AUTOR(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007830-35.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LINO GERALDO DE 

LARA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 
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8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 8031947 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 
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Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004375-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

JACKELINE RODRIGUES DE MEDEIROS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1004375-62.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por JACKELINE 

RODRIGUES DE MEDEIROS contra ato indigitado coator da lavra do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano de 2016, relativo ao veículo Ford, modelo Fiesta, ano/modelo 

2012/2012, placa NUF-6923, RENAVAM nº 00467833400 e Chassi nº 

3FAKP4BK4CM188264 (ID nº 685876), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, 

em apertada síntese, ser proprietária legítima do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendida pela negativa de proceder com o 

licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1018913). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1065339), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugna pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. 

Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 321 de 891



unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

Ford, modelo Fiesta, ano/modelo 2012/2012, placa NUF-6923, RENAVAM 

nº 00467833400 e Chassi nº 3FAKP4BK4CM188264 (ID nº 685876), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se que a Impetrante está 

sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de 

multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar a autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento 

do ano de 2016, relativo ao veículo Ford, modelo Fiesta, ano/modelo 

2012/2012, placa NUF-6923, RENAVAM nº 00467833400 e Chassi nº 

3FAKP4BK4CM188264 de propriedade da Autora (ID nº 685876), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 
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da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1014284-31.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ISABEL DA SILVEIRA 

BARROS e outros. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4355774). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 
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PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1005657-38.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ALEXANDRE 

TESSAROLO contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano de 2016, relativo ao veículo marca/modelo GM Zafira, ano/modelo 

2002/2002, placa KAM-1905, Chassi nº 9BGTT75B0C162771 (ID nº 

1021672), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como que sejam anuladas as 

multas aplicadas. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário legítimo do 

veículo acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa de 

proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1026885). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1097617), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo GM Zafira, ano/modelo 2002/2002, placa KAM-1905, Chassi 

nº 9BGTT75B0C162771 (ID nº 1021672), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que sejam anuladas as multas aplicadas. Do exame dos autos 

tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão 

envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista 

que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 
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acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

1097632), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

por parte da municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as 

multas/infrações aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB 

e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se 

imprescindível considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e 

pelo DETRAN/MT são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA 

VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pelo 

Estado de São Paulo ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça de São Paulo a competência para verificar a 

irregularidade na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com 

a análise da legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a 

insubsistência das multas aplicadas pela referida Autarquia Federal, 

devendo tal imbróglio ser discutido perante o juízo federal. Não é outro o 

entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, senão vejamos: 

“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - CONDICIONAMENTO 

DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS 

POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A 

MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – 

SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA 

APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. 2. Não é de competência da Justiça Estadual pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / 

Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 

2016, relativo ao veículo marca/modelo GM Zafira, ano/modelo 2002/2002, 

placa KAM-1905, Chassi nº 9BGTT75B0C162771 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 1021672), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como para 

declarar a ilegalidade dos Autos de Infração referentes às multas 

estaduais e municipais, dos quais o Impetrante não foi duplamente 

notificado, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019270-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

ANNA GONCALVES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1019270-91.2017.8.11.0041 (PJE 

3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança 

proposta por ANNA GONCALVES ROSA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados na inicial, objetivando a condenação 

do requerido ao pagamento de licença prêmio, férias, 1/3 de férias 

constitucional. Aduz, em síntese, que é pensionista do Estado de Mato 

Grosso, em razão do falecimento de seu ex-esposo, Sr. Benedito Locadio 

da Rosa. Relata que o governo do Estado de Mato Grosso, através da 

Coordenadoria de Recursos Humanos da Polícia Judiciária Civil, emitiu 

documento em 14.08.2014, informando sobre direitos adquiridos pelo 

servidor, quais sejam, 04 (quatro) licenças prêmios, 20 (vinte) períodos de 

férias, e 9/12 avos de férias do período de 1986/1987, e 1/3 adicional em 

todos os períodos. Instruiu a inicial com documentos eletronicamente 

acostados. Devidamente citado, o requerido Estado de Mato Grosso 

apresentou sua contestação (ID n°. 9251712), alegando preliminarmente a 

prescrição, e pugna no mérito, pela improcedência dos pedidos. 

Impugnação à contestação ao ID n°. 9622308, na qual a autora rechaça as 

alegações da defesa e ratifica os termos da inicial. Parecer Ministerial 

colhido ao ID n°. 13919980. Os autos me vieram conclusos. É o breve 

relato. Fundamento. Decido. Primeiramente destaco que no caso sub 

examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo 

desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos 

imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, do CPC/2015. Suscitada questão prejudicial de mérito, passo à 

análise. DA PRESCRIÇÃO. A pretensão da autora cinge-se em receber 

eventuais créditos decorrentes da conversão, em pecúnia, de 

licenças-prêmios não gozadas, além de períodos de férias e terço 

constitucional. In casu, percebe-se que a requerente é pensionista do 

Estado de Mato Grosso em decorrência do falecimento de seu esposo 
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ocorrido em 19.02.1987. Cumpre destacar ainda que no ano de 2014, o 

requerido, através da através da Coordenadoria de Recursos Humanos da 

Polícia Judiciária Civil, emitiu documento reconhecendo direitos não 

gozados pelo de cujus. Neste contexto, entendo que o termo a quo para a 

contagem do prazo prescricional é a emissão do documento emitido pela 

Coordenadoria de Recursos Humanos da Polícia Judiciária Civil, e não da 

data do óbito. Isso porque, conforme assevera o art. 4° do Decreto n° 

20.910/32, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao 

reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem 

as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. 

Desta feita, verifica-se que o art. 4º da legislação supracitada visa 

resguardar os servidores ou interessados do atraso ocorrido no 

reconhecimento e análise de eventuais direitos por parte da Administração 

Pública. A propósito, em caso análogo o Superior Tribunal de Justiça 

reconheceu como termo a quo para contagem de prazo prescricional o 

reconhecimento do direito pelo Ente Público, e não a data da reforma, 

inativação ou da percepção de pensão por morte, senão vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES 

REFORMADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. INOCORRENCIA: PRAZO QUINQUENAL COMEÇOU A 

FLUIR DO ADVENTO DOS DECRETOS (1986) QUE RECONHECERAM O 

DIREITO, E NÃO DA REFORMA OU INATIVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL 

NÃO CONHECIDO. (REsp 36.273/SP, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

SEXTA TURMA, julgado em 26/09/1994, DJ 31/10/1994, p. 29529)”. 

Portanto, ante as razões acima aduzidas, tenho por bem rejeitar a 

prejudicial de mérito aventada. DO MÉRITO. Trata-se de Ação Ordinária de 

Cobrança na qual o requerente objetiva a condenação do requerido ao 

pagamento da conversão em pecúnia de 04 (quatro) licenças prêmios, 20 

(vinte) períodos de férias, e 9/12 avos de férias do período de 1986/1987, 

e 1/3 adicional em todos os períodos. Extrai-se dos autos que o Sr. 

Benedito Locadio da Rosa era servidor público do Estado de Mato Grosso, 

vinculado a Polícia Judiciária Civil, e que durante o período que 

desenvolveu suas atividades até a data de seu falecimento não usufruiu 

20 (vinte) períodos de férias, acrescidos do terço constitucional e 04 

(quatro) licenças prêmios, conforme se vê no documento ID n°. 8214402. 

A respeito do tema, é pacifico o entendimento de ser aplicável a 

conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não usufruídas por 

servidor em virtude da superveniência de aposentadoria por invalidez, ou 

ainda, como é o caso, na ocorrência do óbito do servidor. Nesse sentido, 

vejamos como caminha a jurisprudência do E. TJMT, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – 

APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM 

PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE 

NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.Consoante 

jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da 

exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.Prescrição não operada porque 

não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a qualquer tempo e sem 

nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, passando a correr, para 

efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no 

entanto, há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação. É cabível 

a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, 

acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento 

administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da 

Administração. Sendo a conversão de licença-prêmio em pecúnia uma 

obrigação líquida, os juros de mora incidem desde a data da aposentadoria 

do servidor.A redução do valor dos honorários advocatícios, quando 

fixados em demasia, é medida que se impõe. (Apelação / Remessa 

Necessária 123268/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

24/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)”. “RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - LICENÇA- PRÊMIO DEFERIDA E NÃO USUFRUÍDA - 

PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONTAGEM - DATA DA PUBLICAÇÃO 

DO ATO DA APOSENTADORIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

SUSPENSÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À ANÁLISE DO 

PEDIDO - PROPOSITURA DA AÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO EM 

ESPÉCIE - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - HONORÁRIOS 

FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para a propositura de 

ação, visando a conversão da licença-prêmio não usufruída em espécie, 

inicia-se da data da aposentadoria. Reconhecido pela Administração 

Pública o direito ao gozo da licença-prêmio pelo servidor e tendo este sido 

colocado em inatividade, não se deve impedir a conversão em espécie dos 

períodos não usufruídos. (TJMT – RAC n. 14958/2006, DES. EVANDRO 

STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/05/2006, 

Data da publicação no DJE 06/06/2006) (destaquei). Assevera-se que o 

dever de indenizar por parte da Administração Pública decorre a fim de 

não ensejar o enriquecimento sem causa, caso contrário, 

consubstanciaria em percepção indevida de vantagens, e por 

consequência, ato ilícito. Portanto, assevero que o servidor público que 

não gozou e não teve contado em dobro para fins de aposentadoria os 

períodos de férias e licença prêmio, ou em razão do óbito não tenha 

percebido, têm direito de receber indenização pertinente a esse período, 

por ser uma obrigação da Administração Pública a concessão ao servidor 

ainda em atividade tais benefícios, contudo, omitindo-se, tem o dever de 

indenizá-lo. No caso dos autos, ante o falecimento do servidor público, os 

valores em espécie a título de férias, terço de férias e licença prêmio são 

devidos à pensionista, ora requerente, nos termos e períodos descritos no 

documento ID n°. 8214402, sendo que os valores deverão ser apurados 

em liquidação de sentença. Por fim, em se tratando de condenação da 

Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a 

servidores públicos a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data 

em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir, TR até 

25.03.2015, e após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, rejeito a 

prejudicial de mérito atinente à prescrição, e JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS da inicial para condenar o requerido ao pagamento de 04 

(quatro) licenças prêmios, 20 (vinte) períodos de férias, e 9/12 avos de 

férias do período de 1986/1987, e 1/3 adicional em todos os períodos de 

férias, sendo os valores apurados em liquidação de sentença, e, via de 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do 

art. 487, I do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 03 de Setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503224-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ZENAIDE FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0503224-55.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ZENAIDE FERREIRA 

SANTOS DE MEDEIROS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 
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fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 388808). Citado, 

o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de 

mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda 

dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da 

demanda. Réplica ao ID: 8077604 afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 
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porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006905-39.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: PAULO HENRIQUE DA 

SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4475738). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7756076 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 
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análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 
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padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1010079-56.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: HOSANA FONSECA 

DE SOUZA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719521). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 8108237 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 
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1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 
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7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1003617-83.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por JONILDO 

BENEDITO DA MATA contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo marca/modelo Chevrolet Celta Life, ano/modelo 

2005/2006, placa KAS-4768, RENAVAM nº 00861913507 e Chassi nº 

9BGRZ089068104724 (ID nº 540596), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, 

em apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendido pela negativa de proceder com o 

licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 545232). Devidamente 

notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações (ID nº 

1435349), alegando, em sede de preliminar, a decadência do mandado de 

segurança, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a 

ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugna pela denegação da 

ordem mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia 

estadual está eivado de legalidade, não havendo que se falar em 

deferimento do pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 

parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Decadência do Mandado 

de Segurança. A autoridade coatora levantou a referida preliminar sob o 

fundamento de que uma das multas foi constituída em julho de 2015, de 

modo que decorreu o prazo para impetrar o remédio constitucional. 

Todavia, tal alegação não prevalece, tendo em vista que, em consonância 

ao pacífico entendimento dos tribunais superiores e da doutrina, o prazo 

decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de 

Segurança começa a contar a partir da ciência do ato coator, sendo que, 

no presente caso, não houve o decurso do referido prazo. Desta feita, 

afasto a preliminar em comento. Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada 

preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas aplicadas à 

Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a outros entes 

federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia 

anular referidas penalidades. Em que pese a argumentação despendida 

pela autoridade coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no 

presente caso, tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em 

torno do licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o 

qual apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 
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para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Chevrolet Celta Life, ano/modelo 2005/2006, placa KAS-4768, RENAVAM 

nº 00861913507 e Chassi nº 9BGRZ089068104724 (ID nº 540596), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se que a Impetrante está 

sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de 

multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar a autoridade coatora que proceda com o imediato 

licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo Chevrolet Celta Life, 

ano/modelo 2005/2006, placa KAS-4768, RENAVAM nº 00861913507 e 

Chassi nº 9BGRZ089068104724 (ID nº 540596), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004798-85.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: RICARDO 

ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. A autora alega, em resumo, que no plano real ficou 

determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e 

posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de 

Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova 

moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 
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pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente 

aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 6719818). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a 

autora não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID: 8020338 

afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente 

de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a 

dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se 

refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças 

salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se 

que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se 

renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 
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não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1011096-30.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: WELLINGTON 

FLAVIO NATALI. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719547). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 8040408 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 
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análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 
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cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1007131-44.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por CARLOS JOSÉ 

DE CAMPOS contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano de 2016, relativo ao veículo marca/modelo VW Novo Gol 1.0, 

ano /mode lo  2012 /2013 ,  p laca  OBH-7010 ,  Chass i  n º 

9BWAA05U8DP125392 e RENAVAM nº 00492589011 (ID nº 1089768), 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, bem como que sejam anuladas as multas 

aplicadas. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo 

acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa de proceder com 

o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1102327). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1424842), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 
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responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo VW Novo Gol 1.0, ano/modelo 2012/2013, placa OBH-7010, 

Chassi nº 9BWAA05U8DP125392 e RENAVAM nº 00492589011 (ID nº 

1089768), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como que sejam anuladas as 

multas aplicadas. Do exame dos autos tem-se que o Impetrante está 

sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de 

multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

1424983 e 1424848), denota-se que não houve a observância da dupla 

notificação por parte do Estado de Mato Grosso sobre as multas/infrações 

aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 

312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se imprescindível 

considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e pelo DETRAN/MT 

são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – 

DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA VIA 

MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pelo 

DNIT, de modo que não cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às 

infrações de trânsito autuadas por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal a competência para verificar a irregularidade na sua aplicação, 

conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal. Logo, não cabe a 

este juízo proceder com a análise da legalidade e, consequentemente, se 

pronunciar sob a insubsistência das multas aplicadas pela referida 

Autarquia Federal, devendo tal imbróglio ser discutido perante o juízo 

federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

– REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 
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DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS 

– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de competência da 

Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, 

cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, 

da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 

2016, relativo ao veículo marca/modelo VW Novo Gol 1.0, ano/modelo 

2012/2013, placa OBH-7010, Chassi nº 9BWAA05U8DP125392 e 

RENAVAM nº 00492589011 (ID nº 1089768), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração 

referentes às multas estaduais, dos quais o Impetrante não foi duplamente 

notificado, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1011309-36.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTES: JUSSARA CASTRO 

CARMO E OUTROS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos dos 

autores a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Os autores alegam, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salientam que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4810592). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que o autor não ingressou com 

a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência 

da demanda. Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos dos autores – vinculados a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 
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estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para os 

autores, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação 

de sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 
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sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007813-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO SCHMIDT (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1007813-96.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por JACKELINE 

RODRIGUES DE MEDEIROS contra ato indigitado coator da lavra do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano de 2016, relativo ao veículo marca/modelo Honda SR 250 Tornado, 

ano/modelo 2003/2004, placa JZR-0881, Chassi nº 9C2MD34004R000868 

(ID nº 1396872), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, 

ser proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendido pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 

2016, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 1397837). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 1444020), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugna pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. Da Inviabilidade da Via 

Eleita. Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída. A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de 

direito líquido e certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o 

mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

DO MÉRITO Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras 

palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende o 

Impetrante que seja determinada à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo marca/modelo 

Honda SR 250 Tornado, ano/modelo 2003/2004, placa JZR-0881, Chassi 

nº 9C2MD34004R000868 (ID nº 1396872), sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do 

exame dos autos tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela 

autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no 
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sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como 

condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É 

cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de 

questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, 

haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, 

que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é 

devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar a autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento 

do ano de 2016, relativo ao veículo marca/modelo Honda SR 250 Tornado, 

ano/modelo 2003/2004, placa JZR-0881, Chassi nº 9C2MD34004R000868, 

de propriedade do Autor (ID nº 1396872), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030104-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030104-56.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:24:51 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE CPF/CNPJ Nº 

201.716.681-20 CDA'S Nº 2014 / 1051216 2015 / 1232036 2016 / 1343369 

2017 / 1487656 VALOR DA CAUSA: R$ 17.947,82 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 
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2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030105-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030105-41.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:25:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE CPF/CNPJ Nº 

201.716.681-20 CDA'S Nº 2014 / 1051217 2015 / 1232037 2016 / 1254738 

2017 / 1502508 VALOR DA CAUSA: R$ 17.947,82 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030111-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030111-48.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:26:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WILMA GOMES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 422.472.844-34 

CDA'S Nº 2014 / 1023482 2015 / 1180762 2016 / 1277239 2017 / 1471685 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.177,86 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 
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carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030112-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA PAULA NOBRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030112-33.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:26:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: VANIA PAULA NOBRE CPF/CNPJ Nº 843.767.671-15 CDA'S Nº 

2014 / 1039324 2015 / 1172168 2016 / 1288366 2017 / 1463055 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.345,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 
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ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030113-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PINTO QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030113-18.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:26:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SUELI PINTO QUEIROZ CPF/CNPJ Nº 284.383.371-04 CDA'S Nº 

2014 / 1079211 2015 / 1238559 2016 / 1349691 2017 / 1536181 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.950,48 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030114-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA RAMOS BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030114-03.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:27:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SILVIA RAMOS BEZERRA CPF/CNPJ Nº 698.055.711-49 CDA'S 

Nº 2014 / 0991820 2015 / 1145067 2016 / 1373248 2017 / 1491571 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.832,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 
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de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030115-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030115-85.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:27:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA CPF/CNPJ Nº 079.354.121-20 

CDA'S Nº 2014 / 1048049 2015 / 1132363 2016 / 1370507 2017 / 1568724 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.748,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030117-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANA VALERIA GUERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030117-55.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:27:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROSSANA VALERIA GUERRA CPF/CNPJ Nº 352.419.931-34 

CDA'S Nº 2014 / 1007341 VALOR DA CAUSA: R$ 3.098,59 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030118-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA RODRIGUES SALES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030118-40.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:27:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ROSALIA RODRIGUES SALES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

103.084.581-68 CDA'S Nº 2014 / 1030337 2015 / 1126888 2016 / 1374888 

2017 / 1565404 VALOR DA CAUSA: R$ 10.200,82 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 
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depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030119-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA TESSELE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030119-25.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:27:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RENATA TESSELE CPF/CNPJ Nº 004.978.291-69 CDA'S Nº 2014 

/ 1016767 2015 / 1131343 2016 / 1325351 2017 / 1506532 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.135,74 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 
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autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030120-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE GUGELMIN LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030120-10.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:28:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: REGIANE GUGELMIN LIMA CPF/CNPJ Nº 994.349.891-91 CDA'S 

Nº 2014 / 0989399 2015 / 1204768 2016 / 1359475 2017 / 1474590 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.463,89 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030121-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIS BUCAIR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030121-92.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:28:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RAMIS BUCAIR CPF/CNPJ Nº 021.703.961-87 CDA'S Nº 2014 / 

1048867 2015 / 1127065 2016 / 1308320 2017 / 1503443 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.362,98 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030122-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030122-77.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:28:33 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PEDRO ALVES DA SILVA CPF/CNPJ Nº 109.170.981-53 CDA'S 

Nº 2014 / 1014876 2015 / 1151077 2016 / 1368073 2017 / 1557286 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.811,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 351 de 891



Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030123-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ANDRADE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030123-62.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:28:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO CESAR ANDRADE SOUZA CPF/CNPJ Nº 384.183.471-04 

CDA'S Nº 2014 / 1020527 2015 / 1148787 2016 / 1362793 2017 / 1491977 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.437,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030124-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE TENUTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030124-47.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:28:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ORIENTE TENUTA FILHO CPF/CNPJ Nº 002.174.411-49 CDA'S Nº 

2014 / 1032623 VALOR DA CAUSA: R$ 3.109,82 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030125-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030125-32.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:29:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN CPF/CNPJ Nº 

872.988.051-34 CDA'S Nº 2014 / 1000601 2015 / 1194756 2016 / 1378757 

2017 / 1555783 VALOR DA CAUSA: R$ 4.452,40 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030126-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO DALVO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030126-17.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:29:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GONCALO DALVO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 064.811.161-04 

CDA'S Nº 2017 / 1497288 2017 / 1581969 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.365,36 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023756-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023756-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CX CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ Nº 10.745.793/0001-21 

CDA'S Nº 2018 / 1589155 VALOR DA CAUSA: R$ 587.542,54 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 
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2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023757-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS FARIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023757-70.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DANIEL DOS SANTOS FARIAS - ME CPF/CNPJ Nº 

13.733.655/0001-10 CDA'S Nº 1589157 VALOR DA CAUSA: R$ 

695.437,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023796-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE EVENTOS TENDA DAS TORRES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023796-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CASA DE EVENTOS TENDA DAS TORRES EIRELI - ME CPF/CNPJ 

Nº 14.627.703/0001-59 CDA'S Nº 2018 / 1589163 VALOR DA CAUSA: R$ 

280.005,28 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 
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Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023608-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023608-74.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 07:56:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AGUAS CUIABA S.A CPF/CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 CDA'S Nº 2015 / 

1088263 2015 / 1088308 2015 / 1109790 2016 / 1405449 2017 / 1441142 

VALOR DA CAUSA: R$ 445.637,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% 

(oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025303-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025303-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 806.881.601-15 

CDA'S Nº 1200819 1353790 1548845 VALOR DA CAUSA: R$ 707.200,94 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025304-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERINA SGUAREZI RUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025304-48.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:08 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ERINA SGUAREZI RUTZ CPF/CNPJ Nº 088.594.779-72 CDA'S Nº 2015 / 

1223856 2016 / 1275619 2017 / 1501864 VALOR DA CAUSA: R$ 

457.115,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
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será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025305-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAMELIA ADRIEN CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025305-33.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANAMELIA ADRIEN CORREA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 594.790.271-00 

CDA'S Nº 2015 / 1226102 2016 / 1349324 2017 / 1529163 VALOR DA 

CAUSA: R$ 360.317,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025306-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA BORDONE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025306-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/08/2018 08:42:15 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA BORDONE LTDA CPF/CNPJ Nº 26.572.743/0001-20 CDA'S Nº 

2015 / 1210369 2016 / 1290432 2017 / 1456388 VALOR DA CAUSA: R$ 

497.044,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025885-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025885-63.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 16:56:03 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA CPF/CNPJ Nº 00.337.535/0001-52 

CDA'S Nº 2018 / 1589358 VALOR DA CAUSA: R$ 569.963,44 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 
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aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1025721-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1025721-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/08/2018 11:48:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA CPF/CNPJ Nº 

73.783.649/0001-08 CDA'S Nº 2018 / 1589403 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.733.942,54 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 360 de 891



4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026884-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CBA CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026884-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CBA CONSTRUTORA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 37.515.962/0001-93 CDA'S 

Nº 2018 / 1589407 VALOR DA CAUSA: R$ 682.378,07 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026885-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CENTRO AVANTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1026885-98.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:23:25 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

CONSTRUTORA CENTRO AVANTE LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

10.369.110/0001-89 CDA'S Nº 2018 / 1588227 VALOR DA CAUSA: R$ 

302.582,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027014-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027014-06.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:43:05 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. CPF/CNPJ Nº 51.990.695/0034-03 

CDA'S Nº 2018 / 1589479 VALOR DA CAUSA: R$ 643.789,59 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027030-57.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1027030-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/08/2018 14:46:21 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA 

CPF/CNPJ Nº 04.621.672/0001-75 CDA'S Nº 2018 / 1589575 VALOR DA 

CAUSA: R$ 439.062,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014797-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014797-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:06:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ Nº 

09.613.277/0001-64 CDA'S Nº 1416258 1416281 1416292 1415279 

1415278 1413776 1413779 1415280 VALOR DA CAUSA: R$ 1.573.342,68 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023754-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023754-18.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS CPF/CNPJ 

Nº 22.669.915/0034-95 CDA'S Nº 2018 / 1589159 VALOR DA CAUSA: R$ 

585.377,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023755-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE EVENTOS TENDA DAS TORRES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023755-03.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:15:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CASA DE EVENTOS TENDA DAS TORRES EIRELI - ME CPF/CNPJ 

Nº 14.627.703/0001-59 CDA'S Nº 2018 / 1589161 VALOR DA CAUSA: R$ 

356.270,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008016-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PINHEIRO & NORONHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008016-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:35:31 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

PINHEIRO & NORONHA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 04.104.611/0001-30 

CDA'S Nº 2016 / 1413979 VALOR DA CAUSA: R$ 327.711,80 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 
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CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009318-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO CORREA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009318-54.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:16:00 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CANDIDO CORREA LEITE CPF/CNPJ Nº 207.688.261-87 CDA'S Nº 

2014 / 1061327 2015 / 1228475 2016 / 1292668 2017 / 1496159 VALOR 

DA CAUSA: R$ 581.482,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009332-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECIR JOSE WOBETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009332-38.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:17:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WALDECIR JOSE WOBETO CPF/CNPJ Nº 177.237.879-87 CDA'S 

Nº 2014 / 1081911 2015 / 1218073 2016 / 1347473 2017 / 1481970 

VALOR DA CAUSA: R$ 260.466,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 
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a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% 

(oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009333-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUIZ UBIALLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009333-23.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:17:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WILSON LUIZ UBIALLI CPF/CNPJ Nº 104.570.899-20 CDA'S Nº 

2014 / 1015158 2015 / 1152261 2016 / 1332494 2017 / 1455138 VALOR 

DA CAUSA: R$ 255.786,99 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 
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Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009380-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1009380-94.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 10/04/2018 16:26:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 1082072 VALOR DA CAUSA: 

R$ 655.857,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar 

a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030043-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE OLIVEIRA BORGES JUNQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030043-98.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:15:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARCIA DE OLIVEIRA BORGES JUNQUEIRA CPF/CNPJ Nº 

131.459.401-04 CDA'S Nº 2014 / 1064753 2015 / 1224516 2016 / 1261477 

2017 / 1461463 VALOR DA CAUSA: R$ 14.670,01 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 
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dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030044-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ARTIGAS DEIRANE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030044-83.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:15:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUIZ CARLOS ARTIGAS DEIRANE CPF/CNPJ Nº 004.919.851-34 

CDA'S Nº 2014 / 1024477 2015 / 1125419 2016 / 1347803 2017 / 1567360 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.745,55 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 
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conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030045-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCY AMARO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030045-68.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:16:02 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LUCY AMARO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 978.526.271-53 CDA'S 

Nº 2014 / 1014748 2015 / 1178616 2016 / 1368102 2017 / 1483407 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.574,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030046-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030046-53.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:16:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEONARDO OLIVEIRA DANTAS CPF/CNPJ Nº 990.612.951-49 

CDA'S Nº 2014 / 1031410 2016 / 1306872 2017 / 1546949 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.892,73 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 
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diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030047-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO PODANOSQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030047-38.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:16:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE MARIO PODANOSQUE CPF/CNPJ Nº 961.362.199-72 

CDA'S Nº 2014 / 1021383 2015 / 1138038 2016 / 1304955 2017 / 1536326 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.379,82 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030048-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030048-23.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:16:25 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE GUILHERME ESMELHA CURVO CPF/CNPJ Nº 

002.167.041-20 CDA'S Nº 2014 / 1006207 2015 / 1166871 2016 / 1264670 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.342,58 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030049-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA HORA CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030049-08.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:16:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE DA HORA CERQUEIRA CPF/CNPJ Nº 174.854.521-34 

CDA'S Nº 2014 / 1031735 2015 / 1159206 2016 / 1331223 2017 / 1476300 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.410,84 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030050-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TAQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030050-90.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:16:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOSE CARLOS TAQUES CPF/CNPJ Nº 175.805.361-53 CDA'S Nº 

2014 / 1050412 2015 / 1135903 2016 / 1319532 2017 / 1576630 VALOR 

DA CAUSA: R$ 7.162,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1030051-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARTINS DE SANT ANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030051-75.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:16:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAQUIM MARTINS DE SANT ANA CPF/CNPJ Nº 139.596.201-44 

CDA'S Nº 2014 / 1031272 2015 / 1123288 2016 / 1291236 2017 / 1499702 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.973,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030052-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DOMINGOS DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030052-60.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:16:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOAO DOMINGOS DA CONCEICAO CPF/CNPJ Nº 362.521.661-20 

CDA'S Nº 2014 / 1032641 2015 / 1182884 2016 / 1353153 2017 / 1523318 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.857,66 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 
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tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030053-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME FAZOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030053-45.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:17:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JAIME FAZOLO CPF/CNPJ Nº 484.627.997-91 CDA'S Nº 2014 / 

1014811 2015 / 1136194 2016 / 1266406 2017 / 1503938 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.580,06 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030054-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROSA DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030054-30.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:17:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDUARDO ROSA DE MIRANDA CPF/CNPJ Nº 293.296.138-10 

CDA'S Nº 2014 / 1048097 2015 / 1142943 2016 / 1283251 2017 / 1498336 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.801,74 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030055-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON OURIVES LERCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030055-15.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:17:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDISON OURIVES LERCO CPF/CNPJ Nº 085.978.728-10 CDA'S 

Nº 2014 / 1001768 2015 / 1175273 VALOR DA CAUSA: R$ 2.472,11 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030056-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMIR DA CONCEICAO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030056-97.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:17:24 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDEMIR DA CONCEICAO COSTA CPF/CNPJ Nº 140.447.141-34 

CDA'S Nº 2014 / 0995267 2015 / 1181074 2016 / 1363533 2017 / 1479637 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.281,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030057-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELIA MARIA DE ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030057-82.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:17:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDELIA MARIA DE ALMEIDA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

103.800.271-00 CDA'S Nº 2014 / 1002226 2015 / 1123069 2016 / 1379104 

2017 / 1563612 VALOR DA CAUSA: R$ 4.464,53 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 
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execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030058-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030058-67.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:17:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DROGARIA CUIABA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

14.913.255/0001-50 CDA'S Nº 2014 / 0989372 2015 / 1137611 2016 / 

1351301 2017 / 1560653 VALOR DA CAUSA: R$ 4.631,28 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 
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Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030059-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE DE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030059-52.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:17:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DORALICE DE ALMEIDA FERREIRA CPF/CNPJ Nº 080.785.211-20 

CDA'S Nº 2014 / 1015435 2015 / 1125015 2016 / 1296998 2017 / 1507333 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.680,75 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030060-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOGEVAL DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030060-37.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:17:57 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DOGEVAL DE OLIVEIRA SANTOS CPF/CNPJ Nº 115.039.632-68 

CDA'S Nº 2014 / 1054863 2015 / 1122771 2016 / 1285281 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.400,13 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
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será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030061-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030061-22.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:18:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIRCEU GONCALVES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 780.060.318-00 

CDA'S Nº 2014 / 1051221 2015 / 1232041 2016 / 1375888 2017 / 1530958 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.453,04 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 
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EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030062-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONICE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030062-07.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:18:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIONICE PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 771.484.441-87 CDA'S 

Nº 2014 / 1022284 2015 / 1135475 2016 / 1271604 2017 / 1516283 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.749,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030063-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CHAGAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030063-89.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:18:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DENISE CHAGAS DOS SANTOS CPF/CNPJ Nº 009.588.911-68 

CDA'S Nº 2014 / 1040997 2015 / 1147747 2016 / 1366374 2017 / 1531634 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.227,61 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030064-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA FERREIRA DIAMANTINO FUJII (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030064-74.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:18:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DANIELA FERREIRA DIAMANTINO FUJII CPF/CNPJ Nº 

550.061.161-53 CDA'S Nº 2014 / 0988729 2015 / 1161081 2016 / 1285095 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.303,34 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 
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4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030065-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERREIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030065-59.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:18:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DANIEL FERREIRA DE CASTRO CPF/CNPJ Nº 113.416.961-20 

CDA'S Nº 2014 / 1049754 2015 / 1176234 2016 / 1315333 2017 / 1511501 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.717,25 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030066-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030066-44.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:18:47 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DANIEL DA SILVA ARAUJO CPF/CNPJ Nº 272.331.621-15 CDA'S 

Nº 2014 / 1025875 2015 / 1136145 VALOR DA CAUSA: R$ 2.579,74 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 
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suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030067-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDO SCHONS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030067-29.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:18:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDSON FERNANDO SCHONS CPF/CNPJ Nº 488.212.179-49 

CDA'S Nº 2014 / 1000239 2015 / 1123180 2016 / 1352677 2017 / 1462594 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.359,95 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030068-14.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030068-14.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:19:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDIVALDO DE JESUS FERREIRA CPF/CNPJ Nº 202.651.821-15 

CDA'S Nº 2015 / 1137741 2016 / 1342681 2017 / 1498107 2017 / 1583361 

VALOR DA CAUSA: R$ 17.063,47 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030069-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030069-96.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:19:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EDISON DE OLIVEIRA CPF/CNPJ Nº 304.430.401-68 CDA'S Nº 

2014 / 1068295 2015 / 1224017 2016 / 1297058 2017 / 1500742 VALOR 

DA CAUSA: R$ 11.987,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 
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inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030070-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIS ALINE ROMAN PARADA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030070-81.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:19:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DORIS ALINE ROMAN PARADA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

846.047.861-00 CDA'S Nº 2014 / 1076401 2015 / 1239232 2016 / 1258617 

2017 / 1470176 VALOR DA CAUSA: R$ 3.487,08 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030071-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO WIRES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030071-66.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:19:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DIVINO WIRES DE SOUZA CPF/CNPJ Nº 125.617.111-53 CDA'S 

Nº 2014 / 1068154 2015 / 1238208 2016 / 1301819 2017 / 1576182 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.813,81 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030072-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETSUO HIRAKAVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030072-51.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:19:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ETSUO HIRAKAVA CPF/CNPJ Nº 454.358.208-04 CDA'S Nº 2014 

/ 1015631 2015 / 1129791 2017 / 1475146 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.523,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 
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citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030073-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI MARCELO DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030073-36.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:19:46 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ERNANI MARCELO DINIZ CPF/CNPJ Nº 531.542.581-91 CDA'S Nº 

2014 / 1030334 2015 / 1244256 2016 / 1304552 2017 / 1536700 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.990,94 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030074-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTON BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030074-21.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:19:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ERIVELTON BARBOSA DA SILVA CPF/CNPJ Nº 665.846.551-72 

CDA'S Nº 2014 / 0996323 2015 / 1143054 2016 / 1340123 2017 / 1536772 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.799,83 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 
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termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030075-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERANIL DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030075-06.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:20:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ERANIL DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ Nº 229.520.471-20 

CDA'S Nº 2014 / 1029836 2015 / 1152446 2016 / 1296668 2017 / 1558041 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.330,30 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 
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honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030076-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030076-88.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:20:13 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR CPF/CNPJ Nº 

482.378.251-87 CDA'S Nº 2016 / 1344833 2017 / 1578604 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.149,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030077-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA ANA GONCALVES RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030077-73.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:20:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELVIRA ANA GONCALVES RODRIGUEZ CORUJO CPF/CNPJ Nº 

820.356.101-25 CDA'S Nº 2014 / 1082366 2015 / 1222078 2016 / 1372090 

2017 / 1465279 VALOR DA CAUSA: R$ 4.242,98 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 
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o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030078-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISETE DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030078-58.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:20:31 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELISETE DUARTE CPF/CNPJ Nº 293.346.831-04 CDA'S Nº 2014 / 

1025914 2016 / 1313071 2017 / 1478967 VALOR DA CAUSA: R$ 3.287,75 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 
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enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030080-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA LAURA NORBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030080-28.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:20:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIDA LAURA NORBERTO DA SILVA CPF/CNPJ Nº 

559.226.001-68 CDA'S Nº 2014 / 1006961 2015 / 1129232 2016 / 1375545 

2017 / 1561804 VALOR DA CAUSA: R$ 4.840,09 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030081-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BERALDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030081-13.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:20:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIANE BERALDO CPF/CNPJ Nº 412.077.261-68 CDA'S Nº 2014 / 

1049713 2016 / 1314832 2017 / 1490851 VALOR DA CAUSA: R$ 7.175,59 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 
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da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030082-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA MARIA MORAES DE AGUIAR ORRIGO GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030082-95.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:20:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ELIANA MARIA MORAES DE AGUIAR ORRIGO GARCIA 

CPF/CNPJ Nº 352.389.501-44 CDA'S Nº 2014 / 1032659 2015 / 1182905 

2016 / 1369534 2017 / 1503250 VALOR DA CAUSA: R$ 20.009,55 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 
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bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030083-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EIFRAIN BERBET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030083-80.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:21:08 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EIFRAIN BERBET CPF/CNPJ Nº 387.872.539-68 CDA'S Nº 2014 / 

1012533 2015 / 1162809 2016 / 1308190 2017 / 1570947 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.072,49 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030106-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030106-26.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:25:22 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EURIPEDES BALCENOR DE REZENDE CPF/CNPJ Nº 

201.716.681-20 CDA'S Nº 2014 / 1051225 2015 / 1232045 2016 / 1276953 

2017 / 1563106 VALOR DA CAUSA: R$ 17.947,82 11010 VISTOS, ETC.... 

I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 
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imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030107-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030107-11.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:25:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA CPF/CNPJ Nº 

502.656.361-91 CDA'S Nº 2014 / 1023629 2015 / 1135692 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.694,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030108-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZINEY NASCIMENTO COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030108-93.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:25:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZINEY NASCIMENTO COUTINHO CPF/CNPJ Nº 776.696.141-53 

CDA'S Nº 2014 / 1000186 2015 / 1123713 2016 / 1272356 2017 / 1490237 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.407,00 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% 

(dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030109-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA GOMES NERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030109-78.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:26:03 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ZENILDA GOMES NERI CPF/CNPJ Nº 207.737.731-34 CDA'S Nº 

2014 / 1046460 2015 / 1124148 2016 / 1275968 2017 / 1462561 VALOR 

DA CAUSA: R$ 14.106,37 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 
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pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030110-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON OLIVEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030110-63.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:26:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: WILSON OLIVEIRA DE LIMA CPF/CNPJ Nº 415.273.561-91 CDA'S 

Nº 2014 / 1030722 VALOR DA CAUSA: R$ 2.880,05 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018783-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE SOUZA BUENO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018783-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:28:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARTA DE SOUZA BUENO - ME CPF/CNPJ Nº 

09.911.516/0001-62 CDA'S Nº 2018 / 1588395 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.314,27 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018784-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA MARTINS ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018784-72.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:28:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA LUIZA MARTINS ANTUNES CPF/CNPJ Nº 420.387.821-72 

CDA'S Nº 2015 / 1138085 2016 / 1324805 2017 / 1498073 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.681,31 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 
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REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018786-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D G B CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018786-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:28:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: D G B CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

76.990.373/0001-19 CDA'S Nº 2015 / 1172162 2016 / 1354877 2017 / 

1577268 VALOR DA CAUSA: R$ 16.347,79 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018774-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO NIGRO FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018774-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:26:58 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ORLANDO NIGRO FILHO - ME CPF/CNPJ Nº 03.489.226/0001-96 

CDA'S Nº 2015 / 1219763 2016 / 1329432 2017 / 1561280 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.976,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 
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nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018775-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O2 ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018775-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:27:07 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: O2 ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

13.683.649/0001-04 CDA'S Nº 1096110 1420587 1421783 1421784 

1426044 1429422 1433499 VALOR DA CAUSA: R$ 7.187,98 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018776-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. DE M. VIEIRA - CONTABILIDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018776-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:27:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: O. DE M. VIEIRA - CONTABILIDADE CPF/CNPJ Nº 

36.901.825/0001-24 CDA'S Nº 2014 / 0958807 2015 / 1091541 2017 / 

1583966 2017 / 1583967 VALOR DA CAUSA: R$ 2.554,13 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018777-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MS PROMOCOES, EVENTOS E PRODUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018777-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:27:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MS PROMOCOES, EVENTOS E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ Nº 

02.719.373/0001-42 CDA'S Nº 2017 / 1586349 VALOR DA CAUSA: R$ 

26.399,60 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 
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conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017356-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017356-55.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:02:16 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CPF/CNPJ 

Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1214154 2016 / 1329368 2017 / 

1548833 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017357-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017357-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:03:13 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA CPF/CNPJ Nº 00.185.108/0001-04 CDA'S 

Nº 2015 / 1233774 2016 / 1282416 2017 / 1466331 VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.651,46 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017358-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017358-25.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:03:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA CPF/CNPJ Nº 00.185.108/0001-04 CDA'S 

Nº 2015 / 1231280 2016 / 1255109 2017 / 1503939 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.576,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 
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Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017359-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017359-10.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:04:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA CPF/CNPJ Nº 00.185.108/0001-04 CDA'S 

Nº 2015 / 1231281 2016 / 1288322 2017 / 1534460 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.054,65 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 
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prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017340-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIZA M VIEIRA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017340-04.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:23:44 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: FLORIZA M VIEIRA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME 

CPF/CNPJ Nº 10.840.177/0001-50 CDA'S Nº 2017 / 1583953 2017 / 

1583954 VALOR DA CAUSA: R$ 2.694,07 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017341-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017341-86.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:24:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1213542 2016 / 

1297362 2017 / 1477800 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 
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EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017342-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.P.M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017342-71.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:31:49 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: M.P.M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

15.108.940/0001-76 CDA'S Nº 2018 / 1588387 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.935,87 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 
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prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017343-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017343-56.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:32:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1211848 2016 / 

1341113 2017 / 1504936 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017344-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017344-41.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:39:59 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1211844 2016 / 

1314678 2017 / 1482032 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 
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pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017345-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G B SERVICOS COMBINADOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017345-26.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:47:27 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: G B SERVICOS COMBINADOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 

- ME CPF/CNPJ Nº 02.309.677/0001-31 CDA'S Nº 2018 / 1588209 VALOR 

DA CAUSA: R$ 61.431,22 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 
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cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017346-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017346-11.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:48:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA CPF/CNPJ Nº 

00.185.108/0001-04 CDA'S Nº 2015 / 1230745 2016 / 1351748 2017 / 

1521447 VALOR DA CAUSA: R$ 3.898,22 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017347-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON RODOLFO RAMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017347-93.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:49:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GELSON RODOLFO RAMOS - ME CPF/CNPJ Nº 

37.461.720/0001-64 CDA'S Nº 2018 / 1588397 2018 / 1588398 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.927,33 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017348-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017348-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:49:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1238283 2016 / 

1325439 2017 / 1490039 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017321-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017321-95.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:42:45 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200817 2016 / 

1291507 2017 / 1496265 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017325-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017325-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:49:21 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200788 2016 / 

1305285 2017 / 1552283 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 
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garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017331-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017331-42.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:02:42 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1203116 2016 / 

1348475 2017 / 1477796 VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036173-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1036173-07.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/11/2017 11:02:23 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: MARIA LUCIA DE SOUSA CPF/CNPJ Nº 805.930.971-49 CDA'S 

Nº 2014 / 0993769 2015 / 1141510 2016 / 1278348 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.113,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020988-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020988-89.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:18:11 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

CPF/CNPJ Nº 03.833.589/0001-05 CDA'S Nº 2018 / 1588693 VALOR DA 

CAUSA: R$ 329.326,05 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 
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08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020986-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I S COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1020986-22.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:17:56 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: I S 

COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 09.404.589/0001-68 CDA'S Nº 2018 / 1588692 VALOR DA 

CAUSA: R$ 198.776,96 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018868-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA BORDONE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018868-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 11:01:09 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA BORDONE LTDA CPF/CNPJ Nº 26.572.743/0001-20 CDA'S Nº 
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2015 / 1210369 2016 / 1290432 2017 / 1456388 VALOR DA CAUSA: R$ 

497.044,40 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018870-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAMELIA ADRIEN CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018870-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 11:01:28 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ANAMELIA ADRIEN CORREA DA COSTA CPF/CNPJ Nº 594.790.271-00 

CDA'S Nº 2015 / 1226102 2016 / 1349324 2017 / 1529163 VALOR DA 

CAUSA: R$ 360.317,38 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 
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procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018871-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERINA SGUAREZI RUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018871-28.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 11:01:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ERINA SGUAREZI RUTZ CPF/CNPJ Nº 088.594.779-72 CDA'S Nº 2015 / 

1223856 2016 / 1275619 2017 / 1501864 VALOR DA CAUSA: R$ 

457.115,56 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018872-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018872-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 11:02:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO CPF/CNPJ Nº 806.881.601-15 

CDA'S Nº 1200819 1353790 1548845 VALOR DA CAUSA: R$ 707.200,94 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 
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Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018773-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018773-43.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:26:50 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 

Nº 09.722.105/0001-29 CDA'S Nº 2015 / 1136031 2016 / 1285626 2017 / 

1519538 VALOR DA CAUSA: R$ 196.801,17 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 8% (oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 
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honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018760-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPERAFICO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018760-44.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:24:20 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SPERAFICO DA AMAZONIA SA CPF/CNPJ Nº 

24.973.927/0001-76 CDA'S Nº 2015 / 1217816 2016 / 1302602 2017 / 

1475752 VALOR DA CAUSA: R$ 201.466,27 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 8% (oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017324-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUDCONT CONTADORES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017324-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:48:54 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AUDCONT CONTADORES LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

09.447.620/0001-48 CDA'S Nº 2015 / 1213461 2016 / 1291079 2017 / 

1505015 VALOR DA CAUSA: R$ 195.913,06 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 8% (oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 
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tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030469-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030469-13.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:40:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: GINCO URBANISMO LTDA CPF/CNPJ Nº 05.808.790/0001-50 

CDA'S Nº 2017 / 1580616 2017 / 1581406 2017 / 1582133 2017 / 1582571 

VALOR DA CAUSA: R$ 594.308,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% 

(oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030478-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEO STEINER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030478-72.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 15:43:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: LEO STEINER CPF/CNPJ Nº 070.927.278-20 CDA'S Nº 2014 / 

1060229 2015 / 1198928 2016 / 1270980 2017 / 1451021 VALOR DA 

CAUSA: R$ 275.367,72 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002158-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002158-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:30:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2015 / 

1228159 2016 / 1299134 2017 / 1542409 VALOR DA CAUSA: R$ 

339.883,62 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor 

do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a 

Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme 

Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 
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Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002159-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002159-60.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:30:43 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2014 / 

0989351 2015 / 1199032 2016 / 1365171 2017 / 1483629 VALOR DA 

CAUSA: R$ 263.588,09 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% (oito por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
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(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002162-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADIB HAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002162-15.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:31:36 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

SERGIO ADIB HAGE CPF/CNPJ Nº 021.808.631-87 CDA'S Nº 2015 / 

1238453; 2016 / 1357572; 2017 / 1574271; 2015 / 1238453; 2016 / 

1357572; 2017 / VALOR DA CAUSA: R$ 1.044.081,50 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 8% (oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003777-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VICTORELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003777-40.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:35:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ALESSANDRO VICTORELLI CPF/CNPJ Nº 585.928.659-72 CDA'S 

Nº 2017 / 1459362; 2017 / 1581461; 2017 / 1581848; 2017 / 1582098 

VALOR DA CAUSA: R$ 232.380,11 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com 

a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 8% 

(oito por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE 

da carta citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 
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bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008074-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIOLANIA PIRIS FERREIRA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008074-90.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:39:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SIOLANIA PIRIS FERREIRA MORAES CPF/CNPJ Nº 

474.325.941-04 CDA'S Nº 2016 / 1409484 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.437,64 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008075-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

T4 NET SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008075-75.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:39:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: T4 NET SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

05.784.622/0001-71 CDA'S Nº 2016 / 1415247 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.789,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002137-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002137-02.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:27:07 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO CPF/CNPJ Nº 154.620.051-72 CDA'S 

Nº 2017 / 1549568 VALOR DA CAUSA: R$ 1.970,27 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 
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CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018825-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018825-39.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:42:39 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1125557 2016 / 1256460 2017 / 

1489379 VALOR DA CAUSA: R$ 2.028,10 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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DA DIST. 29/06/2018 10:43:45 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1222945 2016 / 1277358 2017 / 

1465257 VALOR DA CAUSA: R$ 1.985,20 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018829-76.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:44:58 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1220261 2016 / 1373798 2017 / 

1487936 VALOR DA CAUSA: R$ 1.985,20 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 
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meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018830-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018830-61.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:46:22 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1121305 2016 / 1372768 2017 / 

1561298 VALOR DA CAUSA: R$ 1.978,46 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018831-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018831-46.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:47:33 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1121302 2016 / 1337012 2017 / 

1479428 VALOR DA CAUSA: R$ 1.941,39 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 
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anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018832-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018832-31.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:48:48 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1121306 2016 / 1315139 2017 / 

1508260 VALOR DA CAUSA: R$ 1.900,83 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 
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processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018833-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018833-16.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:50:06 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E INCORPORADORA INDAIA LIMITADA CPF/CNPJ Nº 

03.934.619/0001-61 CDA'S Nº 2015 / 1222868 2016 / 1292006 2017 / 

1574920 VALOR DA CAUSA: R$ 1.890,60 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018771-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1018771-73.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 29/06/2018 10:26:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CPF/CNPJ Nº 

14.922.512/0001-10 CDA'S Nº 2015 / 1156685 2016 / 1288142 2017 / 

1566919 VALOR DA CAUSA: R$ 1.828,81 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 
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partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017367-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXATA REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017367-84.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 20:09:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EXATA REPRESENTACOES LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

37.514.767/0001-49 CDA'S Nº 2018 / 1588570 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.878,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 30 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 
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embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017327-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017327-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 18:55:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA'S Nº 2015 / 1200787 2016 / 

1331061 2017 / 1496245 VALOR DA CAUSA: R$ 2.048,41 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017330-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESPACHANTE ROSE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1017330-57.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 19/06/2018 19:02:01 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DESPACHANTE ROSE LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

36.903.805/0001-92 CDA'S Nº 2017 / 1421799 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.899,08 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 
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pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030161-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE MUSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1030161-74.2017.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/09/2017 13:37:44 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

JOSE CARLOS DE MUSIS CPF/CNPJ Nº 041.636.211-72 CDA'S Nº 2014 / 

1081890 VALOR DA CAUSA: R$ 1.944,99 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
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autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002134-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1002134-47.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/02/2018 11:26:46 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

ONOFRE CEZARIO DE SOUZA FILHO CPF/CNPJ Nº 154.620.051-72 CDA'S 

Nº 2014 / 0999951 2015 / 1138390 2016 / 1314865 2014 / 0999951 2015 / 

1138390 2016 / VALOR DA CAUSA: R$ 2.007,33 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003753-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1003753-12.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 20/02/2018 13:33:11 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI CPF/CNPJ Nº 241.771.211-34 

CDA'S Nº 1366006 1526763 VALOR DA CAUSA: R$ 1.987,95 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 
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Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004416-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004416-58.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 08:17:15 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA CPF/CNPJ Nº 

01.301.641/0001-49 CDA'S Nº 1585016 1585015 1585014 1585012 

1585013 1585011 1585010 VALOR DA CAUSA: R$ 2.029,48 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 
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ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004470-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004470-24.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 26/02/2018 09:57:27 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA CPF/CNPJ Nº 

14.911.473/0001-55 CDA'S Nº 1500541 VALOR DA CAUSA: R$ 1.904,42 

11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004784-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004784-67.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:16:55 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME CPF/CNPJ Nº 03.831.120/0001-29 

CDA'S Nº 2017 / 1546858 VALOR DA CAUSA: R$ 355,57 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 
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informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004835-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEITE BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1004835-78.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/02/2018 12:32:35 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JORGE LEITE BEZERRA CPF/CNPJ Nº 107.658.161-72 CDA'S Nº 

1000258 1123198 1462599 VALOR DA CAUSA: R$ 1.998,12 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008084-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

A.F. CANTADEIRO & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008084-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 17:40:39 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: A.F. CANTADEIRO & CIA LTDA CPF/CNPJ Nº 15.164.061/0001-61 

CDA'S Nº 2014 / 1074069 VALOR DA CAUSA: R$ 1.881,95 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008121-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO FRANCISCO GAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008121-64.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:06:14 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: AURELIO FRANCISCO GAIVA CPF/CNPJ Nº 108.600.531-72 

CDA'S Nº 2014 / 1013220 2017 / 1497453 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.931,52 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 
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837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008139-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR RODRIGUES VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1008139-85.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 28/03/2018 18:12:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ARTHUR RODRIGUES VIANA CPF/CNPJ Nº 224.830.399-87 

CDA'S Nº 2014 / 1032750 2017 / 1526988 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.950,97 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014787-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASMINAS SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014787-81.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:05:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 
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EXECDO: BRASMINAS SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 01.354.481/0001-04 CDA'S Nº 2016 / 1396213 2017 / 

1430620 2017 / 1586352 VALOR DA CAUSA: R$ 1.834,76 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014802-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014802-50.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:06:34 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.006.903/0001-05 CDA'S Nº 2015 / 1161984 VALOR DA CAUSA: R$ 

971,67 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, 

ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 
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771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014803-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014803-35.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:06:43 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.006.903/0001-05 CDA'S Nº 2015 / 1161216 2017 / 1572092 VALOR DA 

CAUSA: R$ 969,33 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014805-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014805-05.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:07:04 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.006.903/0001-05 CDA'S Nº 2015 / 1161981 2016 / 1316343 2017 / 

1462638 VALOR DA CAUSA: R$ 1.991,69 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 
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Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014806-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014806-87.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:07:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

02.006.903/0001-05 CDA'S Nº 2015 / 1167450 2016 / 1327230 2017 / 

1537238 VALOR DA CAUSA: R$ 1.869,34 11010 VISTOS, ETC.... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do 

CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 441 de 891



§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014863-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESPACHANTE E ASSESSORIA JR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014863-08.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:20:55 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DESPACHANTE E ASSESSORIA JR LTDA - ME CPF/CNPJ Nº 

12.335.647/0001-53 CDA'S Nº 2018 / 1588232 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.029,36 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014895-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEVAR J. SARDINHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1014895-13.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 30/05/2018 11:28:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: IDEVAR J. SARDINHA - ME CPF/CNPJ Nº 07.749.733/0001-72 

CDA'S Nº 2018 / 1587531 VALOR DA CAUSA: R$ 1.983,00 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 
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tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO 

CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será feita por 

meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, 

ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro regula o 

procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023798-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CANINDE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1023798-37.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 01/08/2018 08:17:10 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: CONSTRUTORA CANINDE LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

11.536.809/0001-59 CDA'S Nº 2018 / 1588984 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.024,12 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por cento) do 

valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para 

o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 

15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o AR 

sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 31 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 
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prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021008-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RAMOS BISPO 48675725191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1021008-80.2018.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 13/07/2018 09:20:20 EXECTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXECDO: 

WILSON RAMOS BISPO 48675725191 CPF/CNPJ Nº 17.953.544/0001-70 

CDA'S Nº 2018 / 1588574 VALOR DA CAUSA: R$ 4.360,44 11010 

VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em 

caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios da Fazenda 

Pública Municipal em 10% (dez por cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I 

do CPC/2015). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. 

Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se 

o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE 

tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado de Citação, 

para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. 

III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente para 

depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ 

DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA 

EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. 

Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. Decorrido o prazo 

para o depósito da diligência do Meirinho acima, não havendo cumprimento 

pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE 

imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, 

anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE VISTAS 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse no 

prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 04 de setembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE 

DIREITO CÓDIGO D EPROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será 

feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou 

em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028850-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1028850-14.2018.8.11.0041 

DIST.: 31/08/2018 13:51:31 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE TABAPORÃ - MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, 

etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de setembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028850-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1028850-14.2018.8.11.0041 

DIST.: 31/08/2018 13:51:31 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE TABAPORÃ - MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, 

etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 03 de setembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002427-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (REQUERENTE)

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento ao despacho proferido nos autos, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestarem se pretendem produzir provas, conforme item 2 

da decisão ID 14530409, cujo dispositivo segue transcrito: "...2. Após, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem produzir 

outras provas, indicando em caso positivo, sua pertinência e o objetivo de 

sua realização, sob pena de preclusão.3. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário..." Cuiabá-MT., 5 de setembro de 2018 

JANEIDE MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 440892 Nr: 17492-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL DESIGN COMERCIO LTDA, LUÍS 

ANTONIO TIMOTHEO DA COSTA, JOÃO TIMOTHEO DA COSTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, 

PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867

 440892

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 823310 Nr: 29422-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO 

DE COMBUSTÍVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS, SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇAO - SUFIS/MT, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO 

DE COMBUSTÍVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 . (...).Por outro giro, a considerar que a exigência de apresentação dos 

documentos relacionados no Parecer de fls. 32/35, não se trata de ato 

aleatório a bel prazer, mas sim de exigência constante no dispositivo legal, 

in casu, a Portaria 114, de 26 de dezembro de 2002, todavia essa 

exigência não caracteriza indeferimento, mas sim requisito para análise do 

pedido.Assim, a considerar que não se tem noticia até esta data da 

apresentação da documentação requerida pelo Fisco Estadual, também 

não se tem notícia de ter sido proferida decisão, redundando que inexiste 

ato ilegal ou abusivo praticado.Consequentemente, não há direito liquido e 

certo a ser protegido. EX EXPOSITIS, DENEGO A SEGURANÇA buscada 

por JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., em face da ausência de 

direito liquido e certo a ser protegido. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquive-se o processo, com as baixas e anotações de 

estilo.Sem custas e honorários.P.R.I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 460907 Nr: 30061-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA, 

PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, MARIA CONCEIÇÃO ROCHA 

PINHEIRO, JOSE AUGUSTO PINHEIRO, LEONARDO LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

1 - Ante os termos do pedido expresso do exequente às fls. 09, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF , com relação 

ao executado Leonardo Lima Verde, prosseguindo-se a presente ação 

com relação aos demais executados, que constam na CDA nº 20107543, 

acostada às fls. 10/13.

Sem custas e honorários.

 Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para anotações 

necessárias quanto à exclusão do executado supramencionado do polo 

passivo da presente ação, bem como as alterações trazidas pela CDA de 

fls. 10/13.

2 – Após, prossiga-se a presente execução com relação aos demais 

executados, quais sejam, Empresa Colibri Transportes Ltda., Maria 

Conceição Rocha Pinheiro, José Augusto Pinheiro, Pinus Empreendimentos 

S/C Ltda., e Viação Ribeirão Pires Ltda., expedindo as respectivas 

citações.

3- Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 440415 Nr: 17126-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA, 

PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, MARIA CONCEIÇÃO ROCHA 

PINHEIRO, JOSE AUGUSTO PINHEIRO, LEONARDO LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

1 - Ante os termos do pedido expresso do exequente às fls. 13, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF , com relação 

ao executado Leonardo Lima Verde, prosseguindo-se a presente ação 

com relação aos demais executados, que constam na CDA nº 20103538, 

acostada às fls. 14/17.

Sem custas e honorários.

 Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para anotações 

necessárias quanto à exclusão do executado supramencionado do polo 

passivo da presente ação, bem como as alterações trazidas pela CDA de 

fls. 14/17.

2 – Após, prossiga-se a presente execução com relação aos demais 

executados, quais sejam, Empresa Colibri Transportes Ltda., Maria 

Conceição Rocha Pinheiro, José Augusto Pinheiro, Pinus Empreendimentos 

S/C Ltda., e Viação Ribeirão Pires Ltda., expedindo as respectivas 

citações.

3- Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva
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 Cod. Proc.: 461551 Nr: 30474-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CASSIANO DA SILVA, EDER CASSIANO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 Vistos etc...

Intime-se, a parte executada para se manifestar acerca da petição de fls. 

17/18, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011419-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIACY DE ARRUDA JAUDY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011419-64.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 15:41:12.704 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELIACY DE ARRUDA JAUDY - 

Contribuinte 339223 CPF Nº 419.746.111-91 CDA's Nºs 2014/1013517; 

2015/1118702 e  2016 /1363177 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.15.044.0447.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.945,96 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.15.044.0447.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1013517/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1013517/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1013517/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1013517, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1118702 e 

1363177, que totalizam o valor de R$ 3.255,84-, constata-se que o custo 

de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 
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face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011421-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011421-34.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 16:02:52.941 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - 

ME CNPJ Nº 03.483.682/0001-29 CDA's Nºs 2014 / 1083574, 2015 / 

1223074, 2016 / 1375795 e 2017 / 1484026. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.44.002.0042.001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.271,71 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.44.002.0042.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº1083574/2014, vencida em 
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10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1083574/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1083574/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/08/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1083574, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1223074, 

1484026 e 1375795, que totalizam o valor de R$ 6.686,38-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 
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ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011423-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANICE DA SILVA GADRET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011423-04.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 16:19:13.994 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VERANICE DA SILVA GADRET CPF 

Nº 207.355.290-00 CDA's Nºs 2014 / 1041425, 2015 / 1202161, 2016 / 

1338136 e 2017 / 1452482. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.15.001.0130.015 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.163,64 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.15.001.0130.015 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1041425/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1041425/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 
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1041425/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04./2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1041425, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1202161, 1452482 e 1338136, que 

totalizam o valor de R$ 6.608,46-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 
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crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011424-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011424-86.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 16:36:47.983 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: WSM - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - EPP CNPJ Nº 06.112.382/0001-21 CDA's Nºs 

2014 / 1044413, 2015 / 1213411, 2016 / 1378827 e 2017 / 1533569. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.23.023.0018.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.856,58 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a 

IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.23.023.0018.001 . I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1044413/2014, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1044413/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1044413/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1044413, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1213411, 

1533569 e 1378827, que totalizam o valor de R$ 6.554,92-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 
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FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 
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(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011431-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE APARECIDA PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011431-78.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 16:46:35.092 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARILUCE APARECIDA PEREIRA 

ALVES CPF Nº 443.224.536-00 CDA's Nºs 1028895, 1125907, 1283647 e 

1497498. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.445.010.0044.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.409,95 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.2.45.010.0044.001 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1028895/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1028895/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1028895/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1028895, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1125907, 1497498 e 1283647, que 

totalizam o valor de R$ 6.069,06-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 
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regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011432-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA TETILLA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011432-63.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 17:14:55.706 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARISA TETILLA MOREIRA CPF Nº 

329.556.501-53 CDA's Nºs 2014 / 1000148, 2015 / 1124580, 2016 / 

1264712 e 2017 / 1575835. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35.013.0159.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.011,30 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35.013.0159.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1000148/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 
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interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1000148/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1000148/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1000148., anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1124580, 1575835 e 1264712, que 

totalizam o valor de R$ 6.677,66-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 
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analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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Parte(s) Polo Passivo:

D G B CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011426-56.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 17:34:52.995 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: D G B CONSTRUCOES CIVIS LTDA 

- ME CPF Nº 76.990.373/0001-19 CDA's Nºs 1053083, 1216623, 1324804 

e 1546892. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.23.045.0076.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.786,50 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.23.045.0076.001 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1053083/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1053083/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1053083/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 
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174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1053083, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1216623, 1546892 e 1324804, que 

totalizam o valor de R$ 4.668,34-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 
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incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011427-41.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 17:45:08.949 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DINAH ZANGARI MATTOS CPF Nº 

458.821.181-15 CDA's Nºs 2014 / 1009171 2015 / 1132678 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.31.006.0080.045 VALOR DA CAUSA: R$ 4.902,35 11010 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.31.006.0080.045 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1009171/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1009171/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1009171/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 2704/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1009171, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 1132678, que totaliza o 

valor de R$ 2.572,77-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 
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acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 
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débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011389-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANIEL NAZARENO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011389-29.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 17:55:53.762 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: NATANIEL NAZARENO FERREIRA 

CPF Nº 411.456.157-91 CDA's Nºs 2014 / 1039166 2015 / 1176959 2016 / 

1267559 2017 / 1563483 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.14.040.0072.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.460,41 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.14.040.0072.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1039166/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1039166/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1039166/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1019166, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1176959, 1563483 e 1267559, que 

totalizam o valor de R$ 6.993,01-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 
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ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011391-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COM E CONST LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011391-96.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 18:04:58.763 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SANTORINI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS COM E CONST LTDA - ME CPF Nº 14.953.376/0001-25 

CDA's Nºs 2014 / 1036802 2015 / 1132440 2016 / 1268026 2017 / 

1498814 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.44.012.0126.006 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.334,76 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.44.012.0126.006 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1036802/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 
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qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1036802/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1036802/2014., vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1036802, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1132440, 1498814 e 1268026, que 

totalizam o valor de R$ 3.891,01-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 462 de 891



pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011392-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011392-81.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 18:19:08.152 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO 

MONTE CPF Nº 253.575.141-00 CDA's Nºs 2014 / 1040022 2015 / 1206949 

2016 /  1321277 2017 /  1522440  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.2.35.038.0072.001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.407,82 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.35.038.0072.001. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1040022/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1040022/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1040022/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 
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caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1040022, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1206949, 

1522440 e 1321277, que totalizam o valor de R$ 6.063,38-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (24/08/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 
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Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011393-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CORTELAZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011393-66.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 18:45:43.669 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADILSON CORTELAZZI DE 

OLIVEIRA CPF Nº 328.282.091-72 CDA's Nºs 2014 / 1039547 2015 / 

1237260 2016 / 1342588 2017 / 1550430 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.6.32.017.0094.001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.838,23 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.32.017.0094.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1039547/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1039547/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1039547/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1039547, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1237260, 

1550430 e 1342588, que totalizam o valor de R$ 8.021,28-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 
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acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 
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Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011388-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA GONCALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011388-44.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-24 18:54:58.734 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARIA APARECIDA GONCALES 

CPF Nº 160.393.948-20 CDA's Nºs 2014 / 1076141 2015 / 1231152 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.23.008.0368.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.684,79 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a 

IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.6.23.008.0368.001 . I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1076141/2014, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1076141/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1076141/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1076141, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 1076141, que totaliza o 

valor de R$ 2.245,19-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 
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penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (24/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011443-92.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 10:27:48.614 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VDT PARTICIPACOES 

SOCIETARIAS LTDA CPF Nº 18.398.190/0001-02 CDA's Nºs 2016 / 

1395248, 2017 / 1580521 e 2017 / 1581295. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

04.2.25.003.0040.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.801,02 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.25.003.0040.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1580521/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 
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Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1580521/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1580521/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1580521, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1581295 e 

1395248, que totalizam o valor de R$ 2.788,24-, constata-se que o custo 

de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023 quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá,27 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 469 de 891



parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011386-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES VINHAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011386-74.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 10:41:16.186 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE MARQUES VINHAL CPF Nº 

038.415.961-34 CDA's Nºs 2014 / 1029901 2015 / 1158977 2017 / 

1574080 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.3.32.015.0225.011 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.796,50 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL01.3.32.015.0225.011 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1029901/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1029901/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1029901/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 
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promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1029901, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1158977 e 1574080, que totalizam o 

valor de R$ 3.388,65-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 
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5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011387-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011387-59.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 10:49:29.825 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPCAO CPF Nº 111.161.101-72 CDA's Nºs 2014 / 1010174 2015 / 

1177156 2016 / 1327056 2017 / 1461000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.34.032.0445.001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.110,86 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.34.032.0445.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1010174/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1010174/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1010174/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/0/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1010174, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1177156, 

1461000 e 1327056, que totalizam o valor de R$ 7.286,61-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 
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penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011397-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO JOSE DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011397-06.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 10:58:46.308 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ERNESTO JOSE DE CAMPOS CPF 

Nº 053.094.681-53 CDA's Nºs 2014 / 1006813, 2015 / 1129107, 2016 / 

1305932 e 2017 / 1567458. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35.037.0199.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.939,58 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.35.037.0199.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1006813/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 10/04/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no caput 

do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição já 

ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: 

SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

(negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não 

possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1006813/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1006813, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1129107, 1567458 e 1305932, que 

totalizam o valor de R$ 6.446,92-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/0/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 
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antes do termo da prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011399-73.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 11:31:47.958 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GENTIL BUSSIKI CPF Nº 

001.925.201-30 CDA's Nºs 2014 / 1083712, 2015 / 1225391, 2016 / 

1323109 e 2017 / 1542384. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.14.021.0221.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.590,41 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.14.021.0221.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1083712/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 
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forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1083712/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1083712/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1083712, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1225391, 1542384 e 1323109, que 

totalizam o valor de R$ 5.212,97-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
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Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011400-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011400-58.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 11:39:26.946 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - 

ME CPF Nº 03.483.682/0001-29 CDA's Nºs 2014 / 1052996, 2015 / 

1221438, 2016 / 1358614 e 2017 / 1516150 . INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.14.035.0345.001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.229,96 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.14.035.0345.001. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1052996/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1052996/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 
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OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 105296, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1221438, 

1516150 e 1358614, que totalizam o valor de R$ 6.788,93-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 
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de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011402-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011402-28.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 11:53:26.347 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JARDIM MARIANA 

EMPREENDIMENTOS LTDA CPF Nº 03.927.381/0001-47 CDA's Nºs 2014 / 

1050920, 2015 / 1219115, 2016 / 1319565 e 2017 / 1571925. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.7.25.015.0344.001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.758,81 11010 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.25.015.0344.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1050920/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1050920/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1050920, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1019115, 

1050920 e 1571925, que totalizam o valor de R$ 6.267,19-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 
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924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/058/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011403-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011403-13.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 12:19:29.146 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JARDIM MARIANA 

EMPREENDIMENTOS LTDA CPF Nº 03.927.381/0001-47 CDA's Nºs 2014 / 

1050917, 2015 / 1219112, 2016 / 1332426 e 2017 / 1571924. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.7.25.015.0299.001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.720,48 11010 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.25.015.0299.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída os créditos 

tributários representados pelas CDA's Nº's 751491/2012, vencida em 

10/03/2011 e 1050917/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA's Nº's 751491/2012 e 1050917/2014 – e decorridos os cinco anos 

estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso 

concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a 

Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda 

Pública Municipal já não possuía mais o direito à esta ação de execução 

em relação às CDA's Nº's 751491/2012, vencida em 10/03/2011 e 

1050917/2014, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário 

inicialmente executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima 

transcrito, face a denominada prescrição direta do crédito tributário. 

Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência 

ou prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do 

C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO os créditos tributários 

referentes às CDA's Nº's 751491/2012 e 1050917/2014 , anexadas à 

exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1219112, 1571924 e 1332426, que 

totalizam o valor de R$ 4.036,81-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 
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conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011404-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUE ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011404-95.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 13:48:06.05 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JESUE ANTONIO DA SILVA CPF Nº 

141.006.901-00 CDA's Nºs 2014 / 0988220 2015 / 1183231 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.9.22.009.0198.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.497,56 11010 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.9.22.009.0198.001. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 988220/2014, vencida em 10/04/2013, 

já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco 

anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - 

pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco 

inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do 

CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 
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recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 988220/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

988220/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 988220, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto ao crédito tributário 

inseridos na CDA nº 988220, que totalizam o valor de R$ 2.155,49-, 

constata-se que o custo de sua cobrança está acima do valor 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, conforme dispõe a 

Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, 

QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela 

qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. 

Gestor Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado 

no endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 
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legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011408-35.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 14:26:26.307 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LEANDRO LUIS HADDAD 

RODRIGUES DA SILVA CPF Nº 024.935.031-98 CDA's Nºs 2014 / 1006874 

2017 / 1468064 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.45.060.0112.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.461,94 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.4.45.060.0112.001. I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1006874/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1006874/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1006874/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1006874, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 
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ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto ao crédito tributário inserido 

na CDA nº 1488064 , que totaliza o valor de R$ 2.084,27-, constata-se que 

o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27. de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 
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sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011300-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011300-06.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 14:35:20.591 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: PAULO FABRINNY MEDEIROS CPF 

Nº 803.554.986-34 CDA's Nºs 2014 / 1016910 2015 / 1183706 2016 / 

1274045 2017 / 1509527 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.14.072.0417.059 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.468,72 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.14.072.0417.059 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1016910/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1016910/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1016910/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1016910, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1183706, 1509527 e 1274045, que 

totalizam o valor de R$ 9.749,37-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 
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interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADALBERTO ANTONIO DE 

OLIVEIRA CPF Nº 046.033.621-53 CDA's Nºs 22014 / 1007941, 2015 / 

1180379, 2016 / 1317372 e 2017 / 1541317. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.9.21.002.0080.001 VALOR DA CAUSA: R$ 14.869,13 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.9.21.002.0080.001. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1007941/2014, vencida em 

10/04./2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1007941/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1007941/201, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1007941, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1180379, 

1541317 e 1317372, que totalizam o valor de R$ 10.581,22-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 
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fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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365.352.149-15 CDA's Nºs 2016 / 1280765 2017 / 1494163 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.11.015.0268.059 VALOR DA CAUSA: R$ 8.065,73 11010 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.11.015.0268.059. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1582431/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 
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Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1582431/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1582431/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04./2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1582431, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1494163 e 

1280765., que totalizam o valor de R$ 3.845,51-, constata-se que o custo 

de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/08/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 
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como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011307-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA LUCIA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011307-95.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 17:30:44.405 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DALVA LUCIA SILVA DUARTE CPF 

Nº 081.047.781-53 CDA's Nºs 2014 / 1017679 2015 / 1133936 2014 / 

1017679 2015 / 1133936 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.33.017.0594.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.304,99 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.33.017.0594.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº1017679/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1017679/2014. – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1017679/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1017679, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 
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deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto ao crédito tributário inserido 

na CDA nº 1133936, que totaliza o valor de R$ 3.031,35-, constata-se que 

o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 
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o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011309-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D G B CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011309-65.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 17:38:50.399 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: D G B CONSTRUCOES CIVIS LTDA 

- ME CPF Nº 76.990.373/0001-19 CDA's Nºs 2014 / 1073695 2015 / 

1221375 2016 / 1329554 2017 / 1576214 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.23.050.0423.001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.282,91 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.23.050.0423.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1073695/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1053695/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1053695/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1073695, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1221375, 

1576214 e 1329554, que totalizam o valor de R$ 11.006,84-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 
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REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011316-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARCANJO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011316-57.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 18:01:50.137 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOAO ARCANJO RIBEIRO CPF Nº 

067.133.601-06 CDA's Nºs 2014 / 1082317, 2017 / 1579839, 2014 / 

1082317 e 2017 / 1579839. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.15.021.0010.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.114,78 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 
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indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.15.021.0010.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1082317/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1082317/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1082317/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/042018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1082317, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto ao crédito tributário inserido 

na CDA nº 1579839, que totaliza o valor de R$ 3.291,84-, constata-se que 

o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2018, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (27/08/2018 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 
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acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011321-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DECIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011321-79.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-27 18:10:23.075 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LUIZ DECIO DE ARAUJO CPF Nº 

078.092.396-00 CDA's Nºs 2014 / 1037560, 2015 / 1212334, 2016 / 

1266094 e 2017 / 1547261. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.12.032.0337.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.791,17 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.12.032.0337.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1037560/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1037560/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 
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antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1037560/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1037560, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1212334, 1547261 e 1266094, que 

totalizam o valor de R$ 6.502,49-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 27/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (27/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 
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de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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ALEXANDRE SÓCRATES MENDES (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011302-73.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 12:57:17 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA/O: Nome: ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES CPF 864.329.151-04 CDA's Nºs 2014 / 1067706, 2015 / 1224477, 

2016 / 1284203 e 2017 / 1495065. INSCRIÇÃO MUNICIPAL ... VALOR DA 

CAUSA: R$ 27.457,70 DECISÃO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representado pelas CDAs 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recairam sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.34.010.0346.001. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1067706/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1067706/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1067706/2014., vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3]. Assim, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, 

inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário 

referente à CDA Nº 1067706, anexada à exordial e, consequentemente, 

JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO 

DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de 

Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N.[5][5], sob pena de responsabilidade e desobediência 

(Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

prescrição e decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1224477, 
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1495065 e 1284203, que totalizam o valor de R$ 23.372,13-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial: I. CITAR o/a Executado/a no endereço constante da exordial, por 

carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) 

dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e 

que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do/a Executado/a e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e ABERTA VISTAS destes autos 

eletrônicos à Fazenda Pública Municipal Exequente (PJe), para se 

manifestar previamente, no prazo de quinze dias, nos termos do Art. 40, § 

4º da Lei n. 6.830/1980 – LEF (nota 8), sob pena de preclusão e extinção 

desta Execução Fiscal face o advento da prescrição intercorrente. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da Procuradoria 

Fiscal, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À 

CONCLUSÃO para decisão. V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte 

Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como 

CERTIFIQUE quanto à sua numeração e identificação da pessoa que o 

recebeu, inclusive com número do seu RG ou CPF e, não havendo 

manifestação ou oferecimento de bem à penhora e Embargos à Execução 

Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre penhora on line via 

BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO 

acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do 

termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 
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2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011291-44.2018.8.11.0041
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011291-44.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-28 11:05:21.106 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF 

Nº 00.360.305/0001-04 CDA's Nºs 2014 / 0995929 2015 / 1144429 2016 / 

1258829 2017 / 1544440 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.15.014.0075.003 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.074,74 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.15.014.0075.003 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 995929/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, 

pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº ............./201.. – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

995929/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 995929, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1144429, 1544440 e 1258829 que 

totalizam o valor de R$ 9.416,43-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 
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penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011293-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G-100 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011293-14.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-28 11:15:10.508 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: G-100 EMPREENDIMENTOS E 

COMERCIO LTDA - ME CPF Nº 05.384.745/0001-15 CDA's Nºs 2014 / 

1035146 e 2016 / 1342241. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.22.003.0592.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.008,10 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.22.003.0592.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1035146/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 
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PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1035146/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1035146/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1035146, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto ao crédito tributário inserido 

na CDA nº 1342241, que totalizam o valor de R$ 3.328,63-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 
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CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011294-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOFFREY ROWLAND BIRKINSHAW (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011294-96.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-28 11:26:57.065 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GEOFFREY ROWLAND 

BIRKINSHAW CPF Nº 062.419.738-78 CDA's Nºs 2014 / 0996008 2015 / 

1144439 2016 / 1322713 2017 / 1551548 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.15.014.0075.047 VALOR DA CAUSA: R$ 11.390,89 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.15.014.0075.047 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 996008/2014, vencida em 10/04/2013, 

já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco 

anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - 

pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco 

inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do 

CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 996008/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

996008/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 
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em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 996008, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1144439, 1551548 e 1322713, que 

totalizam o valor de R$ 7.732,74-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 
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141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011296-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011296-66.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-28 12:52:00.351 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS 

LIMITADA - ME CPF Nº 03.752.565/0001-13 CDA's Nºs 1485227 1269573 

1233995 1581689 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.9.22.003.1490.001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 13.184,20 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 06.9.22.003.1490.001. I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1581689/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1581689/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1581689/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1581689, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1233995 e 1485227, que totalizam o 

valor de R$ 9.534,76-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 
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Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011297-51.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA EMILIA FIGUEIREDO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011297-51.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-28 13:55:00.302 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LEDA EMILIA FIGUEIREDO 

GUIMARAES CPF Nº 502.685.201-78 CDA's Nºs 2014 / 1048930, 2015 / 

1133610, 2016 / 1309460 e 2017 / 1577120. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.33.0390255.002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.767,92 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.33.0390255.002 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1048930/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1048930/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1048930/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1048930, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1133610, 

1577120 e 1309460, que totalizam o valor de R$ 8.136,21-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 
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atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011298-36.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-28 14:21:11.429 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA 

LTDA - ME CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 2014 / 1061593, 2015 / 

1218326, 2016 / 1313094 e 2017 / 1529099. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.25.056.0165.001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.760,51 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.25.056.0165.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1061593/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 
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Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1061593/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1061593/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1061593, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1218326, 

1529099 e 1313094, que totalizam o valor de R$ 8.089,79-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 
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escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE DILTON DE SOUZA MALTA 

CPF Nº 316.975.772-53 CDA's Nºs 2013 / 0900781, 2014 / 1015368 e 

2017 / 1484289. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.25.008.0201.001. VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.028,99 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.7.25.008.0201.001. I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representados pelas CDA's Nº's 

900781/2013, vencida em 12/03/2012 e 1015368/2014, vencida em 

12/03/2012, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição dos títulos executivos – CDA's Nº's 

900781/2013 e 1015368/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos 

no caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a 

prescrição já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública 

Municipal já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação às CDA's Nº's 900781/2013, vencida em 12/03/2012, e 

1015368/2014, vencida em 10/04/2013 quando distribuiu a inicial em 

10/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 
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487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITOS os créditos 

tributários referentes às CDA's Nº's 1015368 e 900781, anexadas à 

exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto ao crédito tributário inserido 

na CDA nº 1484289, que totaliza o valor de R$ 2.476,69-, constata-se que 

o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 
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de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004486-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFFONSO DE MATTOS FORTUNATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004486-75.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 2018-08-28 15:01:48.091 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AFFONSO DE MATTOS 

FORTUNATO CPF Nº 039.136.351-49 CDA's Nºs 2014 / 1050283, 2015 / 

1225636, 2016 / 1321960 e 2017 / 1469258. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.25.010.0295.001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.638,35 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.25.010.0295.001. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída os créditos 

tributários representados pelas CDA's Nº's 793410/2012, vencida em 

10/03/2011 e 1050283/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção das prescriçãos dos títulos 

executivos – CDA's Nº's 793410/2012 e 1050283/2014 – e decorridos os 

cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, 

no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na hipótese o que 

preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução 

fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser 

decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Consigno 

que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à esta ação 

de execução em relação às CDA's Nº's 793410/2012, vencida em 

10/03/2011 e 1050283/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a 

inicial em 26/02/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a 

exigibilidade total do crédito tributário inicialmente executado, por força do 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição 

direta do crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública 

não deu causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se 

aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com 

fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, 

combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITO os créditos tributários referentes às CDA's Nº's 793410/2012 

e 1050283/2014, anexadas à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DAS CDA'S ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1225636 e 

1469258, que totalizam o valor de R$ 5.512,16-, constata-se que o custo 

de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 
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do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011323-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DE CAMPOS MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011323-49.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 12:59:58 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MATEUS DE CAMPOS MARTINS 

CPF Nº 344.787.791-04 CDA's Nºs 2014 / 1048044 2015 / 1132359 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.42.002.0666.005 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.180,00 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a 

IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.42.002.0666.005. I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1048044/2014, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1048044/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1048044/2014, vencida em 

10/04./2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1048044, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 1048044, que totalizam o 

valor de R$ 2.971,28-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 
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conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011324-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOYSES NADAF NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011324-34.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:00:05 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MOYSES NADAF NETO CPF Nº 

160.192.371-68 CDA's Nºs 2014 / 1050419 2015 / 1228157 2016 / 

1326662 2017 / 1531456 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.14.005.0327.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.195,23 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.14.005.0327.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1050419/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 
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da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1050419/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1050419/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1050419, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1228157, 1531456 e 1326662, que 

totalizam o valor de R$ 10.943,69-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 
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1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011328-71.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:01:08 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SEBASTIAO FRANCISCO LEITE CPF 

Nº 022.312.121-53 CDA's Nºs 2014 / 1031246, 2015 / 1121959 e 2016 / 

1354736. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.45.048.0109.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.958,84 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.2.45.048.0109.001. I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº1031246/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1031246/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1031246/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1031246, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 
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trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1121959 e 1354736, que totalizam o 

valor de R$ 5.760,30-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 
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obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI PAULA MELO (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011329-56.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:01:15 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SIMONI PAULA MELO CPF Nº 

496.564.651-72 CDA's Nºs 2014 / 0998638, 2015 / 1186783, 2016 / 

130774 3 e 2017 / 1538836. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.42.006.0057.010 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.985,16 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.42.006.0057.010 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 998638/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, 

pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 998638/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

998638/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 998638, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1186783, 1538836 e 1307743, que 

totalizam o valor de R$ 6.107,05-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 
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de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011330-41.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:01:22 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SINIGALIA COMERCIO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA - EPP CPF Nº 00.059.302/0001-35 CDA's Nºs 2014 / 

0997558 e 2015 / 1121111. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.12.002.0240.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.985,16 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.12.002.0240.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 997558/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, 

pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 997558/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

997558/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 997558, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto ao crédito tributário inserido 

na CDA nº 1121111, que totaliza o valor de R$ 4.729,14-, constata-se que 

o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 
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através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011333-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011333-93.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:01:42 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO 

CPF Nº 182.015.201-49 CDA's Nºs 2015 / 1232048, 2016 / 1364874 e 

2017 / 1502510. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.24.061.2432.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.454,73 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 04.2.24.061.2432.001. I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

47044/2002, vencida em 21/11/2001, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 
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realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 47044/2002 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no caput 

do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição já 

ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: 

SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

(negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não 

possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

47044/2002, vencida em 21/11/2001, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 47044, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1232048, 1502510 e 1364874, que 

totalizam o valor de R$ 14.055,99-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 
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título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011334-78.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:01:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EDSON CRIVELATTI CPF Nº 

669.683.999-20 CDA's Nºs 2014 / 1047234, 2015 / 1152295 e 2017 / 

1463675. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.31.006.0080.016 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.402,60 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.31.006.0080.016 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1047234/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1047234/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1047234/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1047234, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 
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ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1152295 e 1463675, que totalizam o 

valor de R$ 2.707,10-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em .28/08/2023 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 
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prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011335-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANS CURVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011335-63.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:01:56 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EVANS CURVO CPF Nº 

002.134.701-87 CDA's Nºs 2014 / 1035427, 2015 / 1235439, 2016 / 

1340542 e 2017 / 1452899. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.32.004.0679.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.095,34 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.32.004.0679.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº1035427/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, 

pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1035427/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1035427/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1035427, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1235439, 1452899 e 1340542, que 

totalizam o valor de R$ 7.280,33-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 
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correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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109.170.981-53 CDA's Nºs 2014 / 1040835, 2015 / 1147605, 2016 / 

1290425 e 2017 / 1546768. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.14.029.0074.002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.122,78 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.14.029.0074.002 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1040835/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1040835/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1040835/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1040835, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1147605, 1546768 e 1290425, que 

totalizam o valor de R$ 7.300,09-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 
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em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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1366624. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.42.036.0412.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.687,16 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.6.42.036.0412.001 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

993693/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 
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despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 993693/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

993693/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

28/08/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 993693, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1120502 e 1366624, que totalizam o 

valor de R$ 4.865,35-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 
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como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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Parte(s) Polo Passivo:

ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011338-18.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:02:17 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADAILDON EVARISTO DE MORAES 

COSTA CPF Nº 208.455.451-91 CDA's Nºs 2014 / 1082249, 2015 / 

1218906, 2016 / 1299166 e 2017 / 1512501. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.7.14.024.0144.001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.206,14 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.14.024.0144.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1082249/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1082249/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1082249/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1082249 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 
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pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1218906, 

1512501 e 1299166, que totalizam o valor de R$ 7.355,38-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023 , quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 
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arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011339-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011339-03.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:02:26 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BENEDITO DIAS PEREIRA CPF Nº 

036.289.378-09 CDA's Nºs 2014 / 1049584 e 2017 / 1571534. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.6.32.018.0124.001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.423,79 11010 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.32.018.0124.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1049584/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1049584/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1049584/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1049584, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 1571534, que totalizam o 

valor de R$ 2.591,22-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 
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ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011299-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PAES DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011299-21.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 12:57:05 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCELO PAES DE BARROS CPF 

Nº 390.939.561-91 CDA's Nºs 2014 / 1056473, 2015 / 1146688, 2016 / 

1376642 e 2017 / 1504848. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.22.003.0136.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 21.784,17 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 534 de 891



indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.22.003.0136.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1056473/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1056473/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1056473/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1056473, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1146688, 1504848 e 1376642, que 

totalizam o valor de R$ 16.421,96-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 28/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (28/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 28. de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 
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justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011340-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011340-85.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:02:33 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BENEDITO PEREIRA DA SILVA CPF 

Nº 314.523.961-91 CDA's Nºs 2014 / 0987797, 2015 / 1191532, 2016 / 

1370279 e 2017 / 1557452 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.21.026.0316.202 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.185,32 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.21.026.0316.202 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 987797/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, 

pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 987797/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 
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verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

987797/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 987797, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1191532, 1557452 e 1370279., que 

totalizam o valor de R$ 7.355,59-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 537 de 891



responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011341-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011341-70.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:02:40 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CARLOS DE CARVALHO CPF Nº 

080.857.811-15 CDA's Nºs 2014 / 44422042, 2015/ 47133242, 2016 / 

51567644 e 2017 /  56414617.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.23.010.0052.001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.258,29 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.23.010.0052.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1048754/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1048754/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº1048754/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1078754, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1134313, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 538 de 891



1497934 e 1306474, que totalizam o valor de R$ 7.673,07-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 
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intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011342-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECIO CONCEICAO FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011342-55.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:02:47 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CLECIO CONCEICAO FREITAS CPF 

Nº 581.248.961-00 CDA's Nºs 2014 / 1048594 e 2015 / 1126634 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.25.044.0375.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.037,41 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a 

IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.25.044.0375.001 . I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1048594/2014, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1048594/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1048594/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1048594, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 1126634, que totaliza o 

valor de R$ 2.186,48-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 
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Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH POMPEU DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011343-40.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:02:54 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELIZABETH POMPEU DE AMORIM 

CPF Nº 545.631.191-72 CDA's Nºs 2014 / 1048493, 2015 / 1126519, 2016 

/ 1329514 e 2017 / 1554477. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.24.043.0075.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.225,59 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.24.043.0075.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1048493/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 
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do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1048493/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1048493/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1048493, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1126519, 1554477 e 1329514, que 

totalizam o valor de R$ 7.369,36-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 542 de 891



qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011344-25.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:03:01 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GELSON BASTO DE ARAUJO CPF 

Nº 534.854.751-49 CDA's Nºs 2014 / 1015687, 2015 / 1125168, 2016 / 

1272119 e 2017 / 1513191. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.14.023.0142.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.195,59 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.14.023.0142.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1015687/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1015687/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1015687/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 
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27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1015687, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1125168, 1513191 e 1272119., que 

totalizam o valor de R$ 7.347,78-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 
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correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011345-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON CHAVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011345-10.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:03:08 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

CPF Nº 063.257.851-34 CDA's Nºs 2014 / 1047860, 2015 / 1131168, 2016 

/ 1288720 e 2017 / 1522032. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.35.042.0080.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.185,32 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.35.042.0080.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1047860/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1047860/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1047860/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1047860, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1131168, 1522032 e 1288720, que 

totalizam o valor de R$ 6.356,72-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 
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de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 
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MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011346-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARTINS GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011346-92.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:03:15 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOAO MARTINS GOMES DA SILVA 

CPF Nº 163.066.601-78 CDA's Nºs 2014 / 1016849 2015 / 1185226 2016 / 

1358709 2017 / 1481376 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.12.058.0482.022 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.407,77 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.12.058.0482.022 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1016849/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1016849/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1016849/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1016849, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1185226, 1481376 e 1358709, que 

totalizam o valor de R$ 6.697,56-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 
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Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011347-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ROSA GUIMARAES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011347-77.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:03:22 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LUZIA ROSA GUIMARAES DE 

OLIVEIRA CPF Nº 362.423.651-20 CDA's Nºs 2014 / 1048569, 2016 / 

1259782, 2017 / 1489709 e 2014 / 1048569. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.25.025.0279.001 VALOR DA CAUSA: R$ 7.598,58 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.25.025.0279.001. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1048569/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 
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ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1048569/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1048569/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1048569, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1489709 e 

1259782, que totalizam o valor de R$ 4.741,75.-, constata-se que o custo 

de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 
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constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011349-47.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:03:36 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: PAULO ROBERTO VIANA CPF Nº 

452.131.271-34 CDA's Nºs 2014 / 0998232, 2016 / 1329186 e 2017 / 

1518507. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.12.015.0715.024 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.354,61 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 02.2.12.015.0715.024. I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

998232/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 998232/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

998232/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 
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crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 998232, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1518507 e 1329186, que totalizam o 

valor de R$ 4.580,39-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 
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mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011350-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CARLA DARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011350-32.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:03:46 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SILVANA CARLA DARIO CPF Nº 

513.277.671-04 CDA's Nºs 2014 / 1079820, 2015 / 1231021, 2016 / 

1359190 e 2017 / 1466314. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.45.063.0244.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.214,23 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.45.063.0244.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1076711/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1076711/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1076711/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1076711, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1238275, 1555492 e 1292019, que 

totalizam o valor de R$ 7.356,22-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 
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cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/082023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 
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débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011351-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR FERNANDES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011351-17.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:03:55 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AGENOR FERNANDES DE CAMPOS 

CPF Nº 106.932.621-68 CDA's Nºs 2014 / 1051222, 2015 / 1232042, 2016 

/ 1333820 e 2017 / 1502509. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.24.061.1832.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.496,26 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.24.061.1832.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1051222/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1051222/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1051222/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1051222, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1232042, 1502509 e 1333820, que 

totalizam o valor de R$ 15.454,73-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/082023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 
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ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011354-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C D O CENTRO DE DISTRIBUICAO CENTRO OESTE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011354-69.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:04:22 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: C D O CENTRO DE DISTRIBUICAO 

CENTRO OESTE LTDA CPF Nº 03.723.556/0001-02 CDA's Nºs 2014 / 

1069426, 2015 / 1197786, 2016 / 1378570 e 2017 / 1533502. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 05.7.44.042.0180.001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.851,36 

11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a 

IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

05.7.44.042.0180.001. I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1069426/2014, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 
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débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1069426/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1069426/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1069426, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1197786, 

1533502 e 1378570, que totalizam o valor de R$ 8.826,83-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 
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crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011355-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAFIC SAMIR FEGURI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011355-54.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:04:29 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CHAFIC SAMIR FEGURI CPF Nº 

883.829.581-68 CDA's Nºs 2014 / 1041126, 2015 / 1153339, 2016 / 

1289095 e 2017 / 1538721. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.13.027.0034.002 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.763,02 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.13.027.0034.002 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1041126/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1041126/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1041126/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 
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‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1041126, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1153339, 1538721 e 1289095, que 

totalizam o valor de R$ 6.165,40-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 
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multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011356-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON CLASSIC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011356-39.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:04:40 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CONDOMINIO EDIFICIO MAISON 

CLASSIC CPF Nº 04.862.107/0001-08 CDA's Nºs 2014 / 1012662, 2016 / 

1359345 e 2017 / 1548368. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.41.010.0249.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.894,22 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.41.010.0249.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1012662/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1012662/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1012662/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/045/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1012662, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1548368 e 1399345, que totalizam o 

valor de R$ 8.351,26-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância de R$ 136,23, 

conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 
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(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 
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consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011357-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMO HELENO RAMALHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011357-24.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:04:47 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DALMO HELENO RAMALHO DA 

SILVA CPF Nº 229.449.901-87 CDA's Nºs 2014 / 1076714 e 2015 / 

1232719. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.3.41.002.0138.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.335,69 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.3.41.002.0138.001 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1076714/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1076714/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1076714/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1076714, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto ao crédito tributário inserido 

na CDA nº 1076714, que totaliza o valor de R$ 2.400,60-, constata-se que 

o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 
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extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011358-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO GOMES ROBERTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011358-09.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:04:56 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DIVINO GOMES ROBERTO CPF Nº 

241.051.711-00 CDA's Nºs 2014 / 1081277, 2015 / 1231835, 2016 / 

1275484 e 2017 / 1504290. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.14.030.2540.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.795,91 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.14.030.2540.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1081277/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 
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fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1081277/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1081277/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1081277, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1231835, 1504290 e 1275484, que 

totalizam o valor de R$ 11.754,38-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 
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Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011359-91.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:05:04 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DIVINO GOMES ROBERTO CPF Nº 

241.051.711-00 CDA's Nºs 2014 / 1081276 2015 / 1231834 2016 / 

1335633 2017 / 1539302 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.14.060.2475.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.795,91 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL04.2.14.060.2475.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1081276/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1081276/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1081276/2014 vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 
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em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1081276, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1231834, 1539302 e 1335633, que 

totalizam o valor de R$ 11.754,38-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 
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141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011360-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011360-76.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:05:13 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EMPREENDIMENTOS CUIABA DE 

IMOVEIS LIMITADA - ME CPF Nº 14.914.360/0001-03 CDA's Nºs 2014 / 

1076501, 2015 / 1219519, 2016 / 1328222 e 2017 / 1555460. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.6.14.007.0190.001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.246,37 11010 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.14.007.0190.001. 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1076501/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1076501/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1076501/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1076501, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1219519, 

1555460 e 1328222, que totalizam o valor de R$ 5.946,86-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 
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os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31. de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011361-61.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL BUSSIKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011361-61.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:05:53 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GENTIL BUSSIKI CPF Nº 

001.925.201-30 CDA's Nºs 2014 / 1083711, 2015 / 1225390, 2016 / 

1296765 e 2017 / 1462377. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.14.021.0206.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.612,14 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.14.021.0206.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1083711/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1083711./2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1083711/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1083711, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1225390, 1462377 e 1296765 que 

totalizam o valor de R$ 5.230,91-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à importância 

de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 110/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E 

QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o 

cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no endereço constante 

da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta 

decisão e que o prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à 

Execução será contado a partir da intimação da penhora, através do Diário 

da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos 

do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não 

de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo 

citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 
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iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011362-46.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:06:35 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA CPF Nº 03.935.566/0001-01 CDA's Nºs 2015 / 1140949 

2017 / 1581690 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.12.010.0115.025 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.979,71 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 02.2.12.010.0115.025 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1581690/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 
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n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1581690/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1581690/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1581690, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto ao crédito tributário inserido 

na CDA nº 1140949 , que totalizam o valor de R$ 2.386,55-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 570 de 891



respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011363-31.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:06:51 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA CPF Nº 03.935.566/0001-01 CDA's Nºs 2015 / 1140954 e 

2017 / 1581864. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.12.010.0115.034 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.979,71 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA's indicadas na 

inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 02.2.12.010.0115.034 . I. Observo que quando esta Execução 

Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 

1581864/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já 

haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1581864/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1581864/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04./2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1581864, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 
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DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto ao crédito tributário inserido 

na CDA nº 1170954, que totaliza o valor de R$ 2.386,55-, constata-se que 

o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em agosto/2018 equivale à 

importância de R$ 136,23, conforme dispõe a Portaria nº 

110/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.043,45- (DOIS MIL, QUARENTA E 

TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 31/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (31/08/2023 ), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em 

que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo 

único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 
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obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011366-83.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:07:52 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LEONIDAS MENDES MULLER CPF 

Nº 353.656.091-15 CDA's Nºs 2015 / 1140969 e 2017 / 1582249. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 02.2.12.010.0115.076 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.978,47 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a 

IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

02.2.12.010.0115.076. I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1582249/2014, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1582249/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1582249/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1582249, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 1140969 , que totaliza o 

valor de R$ 2.385,90-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em setembro/2018 equivale à importância de R$ 136,83, 

conforme dispõe a Portaria nº 131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 
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Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011367-68.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:08:01 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA 

LTDA - ME CPF Nº 15.017.544/0001-33 CDA's Nºs 2014 / 1052887, 2015 / 

1224372, 2016 / 1375106 e 2017 / 1546903. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.25.023.0187.001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.115,90 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.25.023.0187.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1052887/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1052887/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1052887/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1052887, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1224372, 

1546903 e 1375106, que totalizam o valor de R$ 6.574,02-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale 

à importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 
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PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011368-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SODRE LUPPI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011368-53.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:12:05 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCO AURELIO SODRE LUPPI 

CPF Nº 287.340.091-91 CDA's Nºs 2014 / 1049524, 2015 / 1137631, 2016 

/ 1309505 e 2017 / 1523260. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.12.047.0279.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.143,67 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.12.047.0279.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1049524/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 
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realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1049524/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1049524/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1049524, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1137631, 1523260 e 1309505, que 

totalizam o valor de R$ 6.584,06-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 577 de 891



sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011369-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011369-38.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:12:16 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MOACIR RIBEIRO CPF Nº 

455.711.809-78 CDA's Nºs 2014 / 1035041, 2015 / 1237752, 2016 / 

1287560 e 2017 / 1541756. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.22.052.0175.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.083,49 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.22.052.0175.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1035041/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1035041/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1035401/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 10350411237752, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 
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do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1237752, 1541756 e 1287560, que 

totalizam o valor de R$ 6.550,63-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 
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execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011370-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALISA MARCIELLE FURLAN TOLEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011370-23.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:12:27 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MONALISA MARCIELLE FURLAN 

TOLEDO CPF Nº 019.929.861-00 CDA's Nºs 2014 / 1026884, 2016 / 

1322723 e 2017 / 1521982. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.3.43.021.0613.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.068,12 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.3.43.021.0613.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1026884/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1026884/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1026884/2014., vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1026884, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1521982 e 1322723, que totalizam o 

valor de R$ 4.756,13-, constata-se que o custo de sua cobrança está 

acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 

13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que em setembro/2018 equivale à importância de R$ 136,83, 

conforme dispõe a Portaria nº 131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 

2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS), razão pela qual DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor Judicial, após o cumprimento do item I 

acima: I. CITAR o Executado no endereço constante da exordial, por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CONSTE da carta citação cópia integral desta decisão e que o 

prazo de trinta (30) dias para oferecer Embargos à Execução será 

contado a partir da intimação da penhora, através do Diário da Justiça 

eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em 

caso de pronto pagamento, ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública em 10% (dez por cento) do valor do débito. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 
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Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO, nos termos do § 

2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] (LEF). IV. Decorrido o prazo acima 

(15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE 

sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- 

regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da 

Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de Estado da Fazenda). V. Ocorrendo 

a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos o AR, 

CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:12:37 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: NAURA FARIA E SILVA CPF Nº 

206.181.151-53 CDA's Nºs 2014 / 1057294, 2015 / 1122613, 2016 / 

1375938 e 2017 / 1522610. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.45.053.0174.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.234,32 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.45.053.0174.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1057294/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1057294/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1057294/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1057294, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1122613, 1522610 e 1375938, que 

totalizam o valor de R$ 4.830,72-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 
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setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011372-90.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:12:47 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: NESIO SURDI CPF Nº 

270.252.171-15 CDA's Nºs 2014 / 1051242, 2015 / 1232513, 2016 / 

1378984 e 2017 / 1535676. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.24.061.3332.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.496,26 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.24.061.3332.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1051242/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 
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TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1051242/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1051242/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1051242, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1232513, 1535676 e 1378984, que 

totalizam o valor de R$ 15.444,73-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 
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título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011373-75.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:12:57 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: NESIO SURDI CPF Nº 

270.252.171-15 CDA's Nºs 2014 / 1051243, 2015 / 1232514, 2016 / 

1293047 e 2017 / 1502512. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.24.061.3432.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.496,26 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.24.061.3432.001. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1051243/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1051243/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1051243/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1051243, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 
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ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1232514, 1502512 e 1293047, que 

totalizam o valor de R$ 15.454,73-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 
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sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011374-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NESIO SURDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011374-60.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:13:09 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: NESIO SURDI CPF Nº 

270.252.171-15 CDA's Nºs 2014 / 1051320, 2015 / 1201499, 2016 / 

1276983 e 2017 / 1535719. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.24.061.3382.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.496,26 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.24.061.3382.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1051320/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1051320/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1051320/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1051320, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1201499, 1535719 e 1276983, que 

totalizam o valor de R$ 15.454,53.-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 
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para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:13:22 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SIMONI ALVES DA SILVA CPF Nº 

616.094.801-63 CDA's Nºs 2014 / 1042802, 2015 / 1147011, 2016 / 

1281767 e 2017 / 1528419. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.13.041.0146.006 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.258,84 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.13.041.0146.006 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1042802/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1042802/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1042802/201..., vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1042802, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1147011, 1528419 e 1281767, que 

totalizam o valor de R$ 7.398,32-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 
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setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011376-30.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:13:34 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SUZANA BRAGE CPF Nº 

422.930.140-53 CDA's Nºs 2014 / 1020950, 2015 / 1152616, 2016 / 

1359518 e 2017 / 1543030. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.3.43.030.0067.002 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.240,72 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.3.43.030.0067.002. I. Observo que quando esta 

Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA 

Nº 1020950/2014, vencida em 10/042013, já se encontrava prescrito, pois 

já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 
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TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1020950/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1020950/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1020950, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1152616, 1543030 e 1399518, que 

totalizam o valor de R$ 6.698,84-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 
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título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011377-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011377-15.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:13:47 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: TRANSPORTADORA SIMARELLI 

LTDA CPF Nº 01.090.034/0005-00 CDA's Nºs 2014 / 1061393, 2015 / 

1130832, 2016 / 1255244 e 2017 / 1561347. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.2.44.010.0204.001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.287,23 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.44.010.0204.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1061393/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1061393/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1061393/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1061393, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 
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pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1080832, 

1561347 e 1255244, que totalizam o valor de R$ 6.886,63-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale 

à importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 
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sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011379-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA VIEGAS FERREIRA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011379-82.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:14:12 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CONCEICAO APARECIDA VIEGAS 

FERREIRA MENDES CPF Nº 487.844.861-04 CDA's Nºs 2014 / 1037168, 

2015 / 1171334, 2016 / 1329809 e 2017 / 1463052. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.23.042.0189.026 VALOR DA CAUSA: R$ 8.713,55 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.23.042.0189.026 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1037168/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1037168/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1037168/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1037168, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1171334, 

1463052 e 1329809, que totalizam o valor de R$ 6.283,84-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale 

à importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 
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para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 13:14:33 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DOMINGOS ORLANDO CPF Nº 

369.579.419-49 CDA's Nºs 2014 / 1032570, 2015 / 1173037, 2016 / 

1322014 e 2017 / 1510236. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.25.004.0302.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.750,86 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

indicadas na inicial, referentes a IPTU's que recaíram sobre o imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.25.004.0302.001 . I. Observo que quando 

esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela 

CDA Nº 1032570/2014, vencida em 10/04/2013, já se encontrava 

prescrito, pois já haviam transcorridos mais de cinco anos do vencimento 

do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para 

contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao 

estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 

EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como 

marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento 

da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por 

contar a prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser 

cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de 

que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à 

realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal da Devedora/Executada, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1032570/2014 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no 

caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto a prescrição 

já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, 

verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida 

antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, 

do CPC).” (negritei e grifei). Consigno que a Fazenda Pública Municipal já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

1032570/2014, vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 

27/04/2018, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência de 

uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face a denominada prescrição direta do 

crédito tributário. Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu 

causa à decadência ou prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], porque o crédito tributário já não 

era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que 

‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. Assim, com fundamento nos Arts. 

156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 

487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito 

tributário referente à CDA Nº 1032570, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], pela Fazenda Pública Municipal, junto 

ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.[5], sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a 

sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

incluída nesta Execução Fiscal, porque inexigível. Custas ex vi legis. 

Honorários advocatícios inexigíveis. II. Quanto aos demais créditos 

tributários inseridos nas CDA’s nºs 1173037, 1510236 e 1322014, que 

totalizam o valor de R$ 6.310,80-, constata-se que o custo de sua 

cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 

13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 
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setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011382-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011382-37.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 

13:14:44 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: 

EDSON LUIZ FERREIRA DA SILVA CPF Nº 430.684.809-49 CDA's Nºs 2014 

/ 1006642, 2015 / 1120582, 2016 / 1341603 e 2017 / 1549028. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.33.033.0592.064 VALOR DA CAUSA: R$ 7.415,91 11010 

VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.33.033.0592.064 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1006642/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 
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novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1006642/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1006642/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1006642, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1120582, 

1549028 e 1341603, que totalizam o valor de R$ 4.975,43-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale 

à importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 03/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (03/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 
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legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011383-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON PEREIRA DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011383-22.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 

13:14:55 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: 

ELTON PEREIRA DE MATOS CPF Nº 808.649.531-00 CDA's Nºs 2015 / 

1142123, 2016 / 1294796 e 2017 / 1582029. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.11.015.0268.012 VALOR DA CAUSA: R$ 8.563,24 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.11.015.0268.012 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1582029/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1582029/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1582029/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1582029, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 
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JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1142123 e 

1294796, que totalizam o valor de R$ 5.749,77-, constata-se que o custo 

de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale 

à importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 04/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (04/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 04 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 
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pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011384-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR JOSE PISSOLATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011384-07.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 

13:15:06 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: 

ITAMAR JOSE PISSOLATO CPF Nº 025.808.048-54 CDA's Nºs 2014 / 

0993994, 2015 / 1141539, 2016 / 1258758 e 2017 / 1537614. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.8.15.026.0719.097 VALOR DA CAUSA: R$ 10.124,56 

11010 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a 

IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.15.026.0719.097 . I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 993994/2014, 

vencida em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 993994/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 993994/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 993994, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1141539, 

1537614 e 1258758, que totalizam o valor de R$ 7.301,43-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale 

à importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 
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extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 04/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (04/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 

atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 04 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011385-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JORGE YAMAMOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011385-89.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2018 

13:15:19 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: 

JORGE YAMAMOTO CPF Nº 284.174.371-34 CDA's Nºs 2014 / 1078186, 

2015 / 1219080, 2016 / 1291665 e 2017 / 1527961. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.6.33.001.0311.001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.192,31 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.33.001.0311.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1078186/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1078186/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1078186/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 27/04/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1078186, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1219080, 

1527961 e 1291665, que totalizam o valor de R$ 6.745,30-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale 

à importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Em caso de pronto pagamento, ARBITRO 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) 

do valor do débito. Havendo pronto pagamento, recolhidas as custas, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção, nos termos do Art. 156, inc. I do CTN[6]] combinado com o Arts. 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[7]. II. A seguir, juntado o AR com ou sem o 

êxito na citação, CERTIFIQUE sobre citação ou não, bem como sobre 

oferecimento ou não de penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. III. Não sendo citada a Parte Executada, INTIME-SE o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), 

para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento desta Execução 

Fiscal, indicando endereço correto do Executado e/ou indicando bens para 

serem contristados, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO, nos termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[8] 

(LEF). IV. Decorrido o prazo acima (15 dias) sem a manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 04/09/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial considerada de 

pequeno valor (abaixo de R$ 20.000,00- regulamentada por ato do Ministro 

de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012[9] do Ministério de 

Estado da Fazenda). V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, 

JUNTE-SE aos autos o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto 

à sua numeração e identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com 

número do seu RG ou CPF e, não havendo manifestação ou oferecimento 

de bem à penhora e Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão sobre penhora on line via BACENJUD, conforme 

requerimento da exordial. VI. O ARQUIVAMENTO acima não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ).O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição acima (04/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da falta 
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atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa da 

Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ c/c 

§3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à conclusão e seu 

retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 04 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [6]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [7]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [8]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [9]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 

MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 1011380-67.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:14:22 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DANIELLE MALHEIROS DE ALMEIDA CPF 

629.870.971-15 CDA'S Nº'S 2014 / 1030880, 2016 / 1368863 e 2017 / 

1573790. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.3.32.016.0337.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.914,81 DECISÃO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1030880, vencida 

em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos 

mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 

do CTN, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, 

ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE 

AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 
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então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal do Devedor/Executado, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1030880 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do 

Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto, a prescrição já 

ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: 

SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

(negritei e grifei). Dessa forma, a Fazenda Pública Municipal já não possuía 

mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 1030880, 

vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo 

o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1030880, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. 

P. R. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 

157379 e 1368863, no valor de R$ 1.111,79 constata-se que o custo de 

sua cobrança está abaixo do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 04/09/2023, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença 

de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se 

manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – 

LEF, por analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial inferior a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. II. O arquivamento acima não implica na extinção da Execução, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes 

autos eletrônicos antes do termo da prescrição acima (../09/2023), 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exeqüente, ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza a termo a 

Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE desta decisão a Fazenda Pública Municipal 

Exequente, através do Sr. Procurador que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 04 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 
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141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 1011380-67.2018.8.11.0041 

DISTRIB.: 27/04/2018 13:14:22 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DANIELLE MALHEIROS DE ALMEIDA CPF 

629.870.971-15 CDA'S Nº'S 2014 / 1030880, 2016 / 1368863 e 2017 / 

1573790. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.3.32.016.0337.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.914,81 DECISÃO 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1030880, vencida 

em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos 

mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 

do CTN, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, 

ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE 

AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal do Devedor/Executado, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1030880 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do 

Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto, a prescrição já 

ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: 

SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

(negritei e grifei). Dessa forma, a Fazenda Pública Municipal já não possuía 

mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 1030880, 

vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo 

o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1030880, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. 

P. R. Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 

157379 e 1368863, no valor de R$ 1.111,79 constata-se que o custo de 

sua cobrança está abaixo do valor estabelecido no Art. 1º do Provimento 

nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, 

correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale à 

importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 04/09/2023, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença 

de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se 

manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – 

LEF, por analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial inferior a 15 

(quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. II. O arquivamento acima não implica na extinção da Execução, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes 

autos eletrônicos antes do termo da prescrição acima (../09/2023), 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exeqüente, ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza a termo a 

Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à conclusão e 

seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. INTIME-SE desta decisão a Fazenda Pública Municipal 

Exequente, através do Sr. Procurador que subscreveu a inicial (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 04 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 
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da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001952-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE GARAVAGLIA (AUTOR(A))

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 13/08/2018 Última distribuição 15/08/2018 

Valor da causa R$ 15.027,77- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CDA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS 

MORAIS Nº 1001952-84/2018 REQTE: VALMIR JOSE GARAVAGLIA– CPF 

Nº 737.173.559-53 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 332 Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CDA C/C PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS, proposta 

eletronicamente – PJe em 13/08/2018, inicialmente perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, por VALMIR JOSE GARAVAGLIA– 

CPF Nº 737.173.559-53, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

qualificados na exordial, pretendendo a antecipação dos efeitos da tutela 

para suspender a exigibilidade do título extrajudicial - CDA nº 1413509, 

com a consequente sustação dos efeitos do protesto, excluindo-se o 

nome do Autor de eventuais órgãos de proteção ao crédito, em função do 

referido título ter sido constituído em processo administrativo nulo. Ampara 

a sua pretensão à vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in 

mora. No mérito, postulou pela procedência da presente demanda para 

que seja declarada a nulidade da CDA nº 1413509, em razão dos vícios 

constantes dos Processos Administrativos nºs 65272/2016-1 e 

79630/2016-1, face a ausência de contraditório e ampla defesa no 

respectivo procedimento administrativo, e inexistência de fato gerador do 

ISSQN. Ainda, fosse o Município Requerido condenado ao pagamento de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais e em 

honorários advocatícios sucumbenciais, pelos parâmetros do Art. 85 do 

CPC/15. À causa foi atribuído o valor de R$ 15.027,77 – ID nº 14702027. 

Junto à inicial trouxe documentos - ID’s nºs 14702039, 14702091, 

14702113, 14702161, 14702167, 14702177, 14702195, 14702271, 

14702281 e 14702289. Na data de 13/08/2018 a MM. Juíza de Direito do 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Dra. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva proferiu decisão na qual DECLAROU 

de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e 

julgar esta ação, declinando da competência em favor desta Vara 

Especializada de Execuções Fiscal – ID nº 14705825. Em 15/08/2018 os 

autos foram redistribuídos à esta Vara Espec. de Execução Fiscal – 

Gabinete I - Evento n.º 16915975. Em 15/08/2018 o Autor, através de seu 

Advogado, emendou a inicial, retificando o valor da causa para R$ 

25.027,77-, ocasião em que requereu a juntada de comprovante de 

pagamento de custas judiciais – ID’s nºs 14759184 e 14759193. Em 

15/08/2018 a MMª. Juíza de Direito da Vara Espec. Execução Fiscal – 

Gabinete II, devolveu os autos à Secretaria deste Juízo sem o devido 

impulso, em virtude do Provimento nº 3/2016-CM, que fixou a competência 

daquele Juízo (II) tão somente para processar e julgar os executivos 

fiscais estaduais – ID nº 14760740, data em que vieram à conclusão - 

Evento nº 16916081. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, desde logo RECEBO A EMENDA DA INICIAL (ID nº 14759184) 

para constar como valor da causa a importância de R$ 25.027,77- e 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que promova a imediata alteração no 

Sistema PJE. No presente caso, o Autor fez pedido de tutela de urgência 

de natureza antecipada, pretendendo suspender a exigibilidade do título 

extrajudicial - CDA nº 1413509, com a consequente sustação dos efeitos 

do protesto e a exclusão de seu nome de eventuais órgãos de proteção 

ao crédito, em função do referido título ser nulo. Argumenta o Autor que o 

título executivo - CDA nº 1413509 é NULO, posto a inexistência do fato 

gerador do ISSQN, apurado através do Processo Administrativo de 

Habite-se nº 65272/2016-1, haja vista a ausência de contratação de 

terceiros para execução da obra de sua residência, eis que o próprio 

Autor foi quem edificou o imóvel com recursos próprios, utilizando-se de 

contratações de trabalhadores devidamente registrados em CTPS. 

Assevera que questionada a incidência de ISSQN decorrente de supostos 

serviços contratados para construção de sua residência, localizada na 

Rua Quero Quero, nº 55, Condomínio Belvedere, nesta cidade, cuja 

inscrição municipal é de nº 04.4.31.024.022.001, através de apresentação 

de defesa administrativa no PAF nº 79630/2016-1, na data de 26/07/2016, 

o processo fora arquivado sem que fosse analisada a sua defesa. Aduziu 

ainda que apesar do seu endereço residencial (localizado à Rua Nassau, 

nº 74, bairro Jd. das Américas, nesta Capital – CEP 78060-664), fosse do 

conhecimento pleno do Município Requerido, pois em seu favor fora 

expedido o “HABITE-SE” (Processo Administrativo nº 65272/2016-1), 

deu-se andamento ao processo, que originou o título protestado, 

efetivando-se as suas intimações exclusivamente por editais, privando 

-lhe de exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Acerca da 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, disciplina o 

Art. 300 do CPC/2015 exige a presença de dois requisitos, quais sejam: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, em se tratando 

de tutela de urgência, assevera o Doutrinador e Professor Fredie Didier Jr. 

que: “a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”). Além disso, sabe-se que ao Poder Judiciário compete aferir 
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tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a legislação 

pertinente, com a Constituição da República e os Princípios Gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo, segundo 

jurisprudência pacificada do E. Supremo Tribunal Federal, ex vi: “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER 

JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. .... RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE 

DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA 

SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STF, Primeira Turma, 

Relator: Min. LUIZ FUX, ARE 968607 AgR, julgado em 26/08/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 14-09-2016 PUBLIC 

15-09-2016). Por outro lado, conquanto o Autor não tenha efetuado 

previamente o depósito em Juízo, conforme disposição contida no Art. 

151, inc. II do CTN[1], é relevante salientar que a concessão da tutela 

antecipada no âmbito das ações anulatórias/declaratórias não pressupõe, 

necessariamente, o depósito prévio do crédito objeto da demanda. É que a 

presença dos pressupostos delineados na lei para o deferimento da 

medida podem se revelar presentes independentemente da prestação de 

caução ao Juízo, conforme tem concluído E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – TRIBUTÁRIO – (...) 1 – (...). 3 – Presentes os requisitos que 

autorizam a medida de urgência, torna-se impositivo o seu deferimento. Em 

se tratando de suspensão de exigibilidade de créditos tributários, a medida 

está autorizada pelo art. 151, V, do CTN, que pode ser deferida 

independentemente de depósito em dinheiro dos créditos perquiridos pelo 

Fisco. 4 – (...)” (TJMT – RAC 1022393/2013). (TJMT - TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Apelação / Remessa 

Necessária 80193/2015, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

14/11/2016). (negritei) Pois bem. O Autor, em síntese, alega a ocorrência 

de vícios nos Processos Administrativos nºs 65272/2016-1 e 

79630/2016-1, decorrentes da ausência do fato gerador do ISSQN e 

impossibilidade de exercer o contraditório e ampla defesa, circunstâncias 

estas que, se comprovadas ao final da lide, torna ilegal a cobrança do 

Fisco Municipal em relação à CDA nº 1413509, no valor de R$ 15.027,77- 

(v.g Extrato do Contribuinte ID nº 14702091, pag. 3). Em análise de 

cognição sumária da vasta documentação colacionada a estes autos 

eletrônicos, vislumbra-se perfeitamente plausível a ilegalidade da 

expedição precipitada da CDA nº 1413509, pois não há elementos nos 

autos do Processo Administrativo de “Habite-se” nº 65272/2016-1, 

acostados aos autos pelo Autor, a sugerir que tenham sido tomados 

serviços de terceiros ‘na realização de sua obra residencial’, isto é, não 

se verifica registro de pagamentos efetuados à empresas terceirizadas 

com a finalidade de prestação de serviços em obras de construção civil. 

Muito pelo contrário, o Autor apresentou ‘relação de funcionários próprios’ 

no ID nº 14702177, mediante contratação com assinatura das CTPS dos 

trabalhadores, cujos pagamentos de encargos decorrentes encontram-se 

devidamente comprovados (ID nº 14702195), situação que invalidaria o 

lançamento fiscal, eis que vinculado ao nascimento da obrigação jurídica 

do imposto exigido pela Municipalidade, levando este Juízo à conclusão de 

que evidentemente inexistiu o fato gerador do ISSQN, posto que sendo a 

construção civil realizada com mão de obra própria do Autor, por sua 

conta e risco, não há que se falar em prestação de serviços de terceiros. 

Além disso, evidencia-se desde logo que condução do Processo 

Administrativo de “Reanalise do Habite-se” n.º 79630/2016-1 pecou pela 

ausência de decisão quanto à defesa apresentada pelo 

Contribuinte-Devedor, tendo sido o processo arquivado pela Autoridade 

sem sequer informá-lo sobre o arquivamento – ID 14702161. Dessa forma, 

está demonstrado não apenas a plausibilidade do direito invocado, 

consubstanciada no erro em que incorreu a Municipalidade na expedição 

aparentemente precipitada da CDA nº 1413509, mas também o ‘perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo’, traduzido no fato de que a 

inscrição em Dívida Ativa do Município acarreta Protestos em nome do 

Autor e sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, que têm o 

condão de privá-lo do ‘direito à obtenção de certidão negativa ou positiva 

de débitos fiscais com efeitos negativos, circunstancias estas que 

obstaculizam suas transações financeiras e outras’, consequentemente, 

atrapalhando suas relações comerciais. Restando satisfeitos os requisitos 

exigidos pelo Art. 300 do CPC/15, viável é a antecipação dos efeitos da 

tutela contra a Fazenda Pública Municipal para sustar a exigibilidade do 

credito tributário materializado na CDA nº 1413509. Ante o exposto, 

ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, com 

fundamento no Art. 300, § 2º do CPC/2015, CONCEDO inaudita altera pars 

a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, para 

DETERMINAR o imediato CANCELAMENTO DA EXIGIBILIDADE CDA nº 

1413509, com a consequente sustação dos efeitos do Protesto nº 48221, 

levados a efeito pelo Cartório do Quarto Ofício de Cuiabá e a exclusão do 

nome do Autor dos bancos de dados do SPC - Sistema de Proteção ao 

Crédito e SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos, até decisão 

judicial ulterior. Consequentemente, DEFIRO também o pedido de 

suspensão da EXECUÇÃO FISCAL Nº 1001256-59/2017, distribuída em 

20/01/2017, em desfavor do Autor, a qual possui como objeto a CDA nº 

1413509/2016, no valor de R$ 9.787,34- sem atualização, que refere-se à 

MULTA PUNITIVA decorrente de infração ao Art. 10 da LC Municipal nº. 

102/2003 (‘ocupação de edificação sem prévia obtenção de “Habite-se”), 

apurada no Processo Administrativo de “Habite-se” nº 65272/2016-1 e 

cujo valor é o mesmo do ISSQN apurado nos referidos autos (R$ 9.787,34- 

sem atualização), o qual é objeto de discussão nesta Ação Ordinária. 

EXPEÇA-SE imediatamente ofício à Oficial de Protestos desta Comarca de 

Cuiabá (4º Tabelionato) requisitando o imediato cumprimento da 

antecipação da tutela de urgência acima (exclusão do protesto), sob pena 

de responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP) e ao SPC - Sistema de 

Proteção ao Crédito e SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos, 

para que procedam a imediata exclusão do nome Autor do cadastro de 

inadimplentes, constando dos referidos ofícios cópia desta decisão. 

INTIME-SE o Advogado do Requerente desta decisão imediatamente (PJe e 

DJe). A seguir, PROCEDA-SE À VINCULAÇÃO dos autos da EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1001256-59/2017 a estes autos eletrônicos da presente Ação 

Declaratória de Nulidade de CDA c/c Danos Morais PJe nº 

1001952-84.2018, CERTIFICANDO-SE nos dois processos. Após, CITE-SE 

por Mandado o Município de Cuiabá, através do Sr. Procurador Geral do 

Município de Cuiabá, Dr. Luiz Antônio Possas Carvalho, para apresentar 

contestação, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos Arts. 

335 c/c 183, ambos do CPC/2015[2]. Havendo juntada de novos 

documentos com a contestação, dê-se vistas à Autora para impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 350 do CPC/2015[3]. (Ato 

Ordinatório). Após, decorrido os prazos acima assinalados, com ou sem 

contestação do Município Requerido, ou, com ou sem a impugnação do 

Autor, CERTIFIQUE-SE sobre cumprimento das determinações acima e 

tempestividade, e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. 

PUBLIQUE-SE (DJe) nos termos do §3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 151. 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu 

montante integral; (...) [2]. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Art. 

335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias (...). [3]. Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) 

dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501266-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501266-34.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 17:12:14 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: OFICINA IND. E COM. DE MOVEIS 

LTDA - ME CPF Nº 01.855.287/0001-02 CDA's Nºs 2012 / 0809706, 2013 / 

0937436, 2014 / 0963539 e 2015 / 1098142. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

103064 VALOR DA CAUSA: R$ 6.384,18 SENTENÇA 196 VISTOS, EM 
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CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/o, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501266-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501266-34.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 17:12:14 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: OFICINA IND. E COM. DE MOVEIS 

LTDA - ME CPF Nº 01.855.287/0001-02 CDA's Nºs 2012 / 0809706, 2013 / 

0937436, 2014 / 0963539 e 2015 / 1098142. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

103064 VALOR DA CAUSA: R$ 6.384,18 SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/o, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 
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extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006675-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR SONODA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006675-60.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/03/2017 15:52:30 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO CESAR SONODA CPF Nº 

058.532.048-90 CDA's Nºs 942502, 1092179 e 1403042. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 04.2.33.016.0505.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.331,35 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.
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Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRUZ GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500688-71.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:20:49 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: TEREZA CRUZ GONCALVES CPF 

Nº 460.692.831-04 CDA's Nºs 2015 / 1203165 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

04.2.33.016.0505.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.008,84 SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 
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JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501559-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA TIAGO QUINTEIRO CATTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501559-04.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 07:05:33 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SILVANA TIAGO QUINTEIRO 

CATTIN CPF Nº 365.510.231-34 CDA's Nºs 2012 / 0770156; 2013 / 

0878508; 2014 / 1050372; e 2015 / 1225433. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.34.017.0250.001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.414,40 SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006595-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEMIL JOSE BALDUINO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006595-33.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 09:40:26 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOEMIL JOSE BALDUINO DE 

ARAUJO CPF Nº 077.772.481-20 CDA's Nºs 944180, 968254 e 1099822. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53027 VALOR DA CAUSA: R$ 4.649,82 
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SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006678-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA SIMOES LEAO PORTELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006678-49.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 09:48:18 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CICERA SIMOES LEAO PORTELA 

CPF Nº 207.203.941-04 CDA's Nºs 931268, 981301 e 1092651. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 61559 VALOR DA CAUSA: R$ 5.248,20 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 
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Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006676-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO GARGAGLIONE POVOAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006676-79.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 09:48:04 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ALOISIO GARGAGLIONE POVOAS 

CPF Nº 065.893.081-87 CDA's Nºs 942648 1097704 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 7314 VALOR DA CAUSA: R$ 3.551,42 SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006676-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO GARGAGLIONE POVOAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006676-79.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 09:48:04 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ALOISIO GARGAGLIONE POVOAS 

CPF Nº 065.893.081-87 CDA's Nºs 942648 1097704 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 7314 VALOR DA CAUSA: R$ 3.551,42 SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 
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dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007757-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007757-63.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/06/2016 09:53:43 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCOS JOSE DOS SANTOS CPF 

Nº 453.678.411-04 CDA's Nºs 943440, 960303 e 1092311. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 49874 VALOR DA CAUSA: R$ 3.975,85 SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007757-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007757-63.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/06/2016 09:53:43 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCOS JOSE DOS SANTOS CPF 

Nº 453.678.411-04 CDA's Nºs 943440, 960303 e 1092311. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 49874 VALOR DA CAUSA: R$ 3.975,85 SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 
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Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004054-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FALLEIROS RODRIGUES CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004054-27.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/03/2016 13:27:23 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LEANDRO FALLEIROS RODRIGUES 

CARVALHO CPF Nº 206.254.768-40 CDA's Nºs 1018508 1152081 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00.1.81.102.6044.040 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.879,17 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) 

acima descrita(s), na qual foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. 

Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal 

Exequente protocolou petição requerendo a extinção da presente 

execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, trazendo 

aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. 

Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter sido 

determinada a citação da parte executada, não há neste feito eletrônico 

qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da inicial. 

Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração indispensável para 

a validade da relação processual executiva, com a citação válida da Parte 

Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Assim, no caso presente não há que se 

falar em sucumbência, pois INEXISTIU a intervenção da parte executada 

não citada, aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. 

Acerca da extinção da execução fiscal a requerimento da Fazenda 

Pública Exequente, em razão do cancelamento da CDA, antes da citação 

pessoal da parte executada, posiciona-se a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é 

inadequada para dirimir controvérsia de índole eminentemente 

constitucional. 2. Em sede de execução fiscal quando cancelada a 

inscrição da dívida ativa sem que tenha ocorrido a citação do devedor, a 

extinção do feito não enseja a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. O não-cumprimento 

das formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255 do RISTJ no tocante à comprovação da 

divergência jurisprudencial, impede a abertura da via especial pela alínea 

"c" do permissivo constitucional. 4. Recurso especial provido. (REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). (negritei e grifei). Assim, com 

fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da 

Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido de desistência apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PUBLIQUE-SE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 
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emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004054-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FALLEIROS RODRIGUES CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004054-27.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/03/2016 13:27:23 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LEANDRO FALLEIROS RODRIGUES 

CARVALHO CPF Nº 206.254.768-40 CDA's Nºs 1018508 1152081 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00.1.81.102.6044.040 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.879,17 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) 

acima descrita(s), na qual foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. 

Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal 

Exequente protocolou petição requerendo a extinção da presente 

execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, trazendo 

aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. 

Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter sido 

determinada a citação da parte executada, não há neste feito eletrônico 

qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da inicial. 

Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração indispensável para 

a validade da relação processual executiva, com a citação válida da Parte 

Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Assim, no caso presente não há que se 

falar em sucumbência, pois INEXISTIU a intervenção da parte executada 

não citada, aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. 

Acerca da extinção da execução fiscal a requerimento da Fazenda 

Pública Exequente, em razão do cancelamento da CDA, antes da citação 

pessoal da parte executada, posiciona-se a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é 

inadequada para dirimir controvérsia de índole eminentemente 

constitucional. 2. Em sede de execução fiscal quando cancelada a 

inscrição da dívida ativa sem que tenha ocorrido a citação do devedor, a 

extinção do feito não enseja a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. O não-cumprimento 

das formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255 do RISTJ no tocante à comprovação da 

divergência jurisprudencial, impede a abertura da via especial pela alínea 

"c" do permissivo constitucional. 4. Recurso especial provido. (REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). (negritei e grifei). Assim, com 

fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da 

Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido de desistência apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PUBLIQUE-SE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504424-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME DATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0504424-97.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2016 16:41:39 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE GUILHERME DATTO CPF Nº 

174.806.049-04 CDA's Nºs 2012 / 0791364; 2013 / 0925624; e 2015 / 

1225008. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.23.035.0060.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.565,58 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 
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JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501038-59.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 09:15:24 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCO AURELIO ROEWER CPF Nº 

688.902.651-91 CDA's Nºs 2012 / 0796483, 2013 / 0874730, 2014 / 

1056129 e 2015 / 1222374. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.9.21.003.1529.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.159,27 SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501038-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO ROEWER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501038-59.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 09:15:24 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCO AURELIO ROEWER CPF Nº 

688.902.651-91 CDA's Nºs 2012 / 0796483, 2013 / 0874730, 2014 / 

1056129 e 2015 / 1222374. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06.9.21.003.1529.001 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 617 de 891



VALOR DA CAUSA: R$ 14.159,27 SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 04 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004558-33.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/03/2016 16:30:21 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: MD2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 

- ME CPF Nº 11.942.990/0001-01 CDA Nº 2015/1242938 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 105303 VALOR DA CAUSA R$ 6.469,39 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela 

CDA descrita na inicial, referente ao não pagamento de MULTA PROCON. 

Foi determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o crédito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE ” . Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 
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crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/03/2016 16:30:21 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: MD2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 

- ME CPF Nº 11.942.990/0001-01 CDA Nº 2015/1242938 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 105303 VALOR DA CAUSA R$ 6.469,39 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela 

CDA descrita na inicial, referente ao não pagamento de MULTA PROCON. 

Foi determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o crédito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE ” . Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030131-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LUIZ DE DEUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1030131-39.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/09/2017 13:30:44 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: GERALDO LUIZ DE DEUS CPF Nº 

071.376.056-72 CDA(s) Nº(s) 2014 / 1076274, 2015 / 1233767, 2016 / 

1258462 e 2017 / 1545133. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.13.023.0270.001 

VALOR DA CAUSA R$ 4.817,45 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE” - Contribuinte 385647/.GERALDO LUIZ DE DEUS. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 
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MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017363-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017363-47.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/06/2018 20:07:01 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS 

LTDA - ME CPF Nº 14.983.621/0001-47 CDA's Nºs 2015 / 1214154, 2016 / 

1329368 e 2017 / 1548833. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.1.31.046.0390.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 05 setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017352-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/06/2018 19:59:40 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS 

LTDA - ME CPF Nº 14.983.621/0001-47 CDA's Nºs 2015 / 1238283, 2016 / 

1325439 e 2017 / 1490039. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.1.31.035.0040.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017253-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017253-48.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/06/2018 17:00:34 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CPF Nº 14.983.621/0001-47 

CDA's Nºs 2015 / 1163605, 2016 / 1298211 e 2017 / 1549693. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 04.1.31.048.0219.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.991,20 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 
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OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018782-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018782-05.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/06/2018 10:27:54 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS 

LTDA - ME CPF Nº 14.983.621/0001-47 CDA's Nºs 2015 / 1214146 , 2016 / 

1356135 e 2017 / 1455709. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.13.052.0106.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.084,41 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018785-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018785-57.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/06/2018 10:28:20 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA CERRADO 'S LTDA 

CPF Nº 00.185.108/0001-04 CDA's Nºs 2015 / 1212065 2016 / 1325658 

2017 / 1504923 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.23.036.0075.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.054,65 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 
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Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017249-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017249-11.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/06/2018 16:58:02 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CPF Nº 14.983.621/0001-47 

CDA's Nºs 2015 / 1197671, 2016 / 1316474 e 2017 / 1483046. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 04.1.32.044.0138.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.405,79 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017249-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 
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(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017249-11.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/06/2018 16:58:02 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME CPF Nº 14.983.621/0001-47 

CDA's Nºs 2015 / 1197671, 2016 / 1316474 e 2017 / 1483046. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 04.1.32.044.0138.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.405,79 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 05 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25397 Nr: 224-78.2015.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO AUFIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tomazeti Carrara - 

OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos 

opostos, tão somente para extinguir a obrigação firmada no TAC n. 964, 

tendo em vista que restou comprovado que o embargante cumpriu com as 

obrigações avençadas, prosseguindo a execução quanto ao TCC, pois 

não se desincumbiu de demonstrar o cumprimento das obrigações 

assumidas no respectivo termo.Por fim, em que pese o acolhimento parcial 

do pedido do embargante, considerando que ele deu ensejo à interposição 

da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar os 

relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão 

ambiental acompanhasse a evolução da recuperação das áreas 

degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-o ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.Com 

tais considerações, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de 

jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não 

excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 

3°, inciso II, do CPC/2015.Com o trânsito em julgado, pagas as custas e 

observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença 

para os autos da execução em apenso e, a seguir, arquivem-se os autos 

com baixa, devendo para tanto ser anotado no cartório distribuidor as 

custas processuais ou emitida a certidão de divida ativa, conforme o valor, 

nos termos do Provimento n. 11/2014-CGJ. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27634 Nr: 57-27.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA JATOBÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO S. FARIA - 

OAB:7.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar quesitos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41975 Nr: 2702-54.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLASIO GARRUTTI, MARIA DE JESUS GARRUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3.556-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 624 de 891



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente proposto 

por EUCLASIO GARRUTTI e MARIA DE JESUS GARRUTTI em face da 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA/MT.

Constata-se que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso 

– SEMA/MT não tem personalidade jurídica para defender-se em juízo, não 

possuindo capacidade exigida para figurar no polo passivo desta ação.

 Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que os requerentes providenciem a regularização 

correta do polo passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34466 Nr: 1606-38.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS E 

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRE DE 

CUIABA E REGIÃO - STETT-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MOREIRA ALVES - 

OAB:16061, Silvio Marinho do Nascimento - OAB:6304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva - 

OAB:5237

 Certifico e dou fé para os devidos fins, que impulsono os autos para 

Intimar as partes quanto ao disposto no §1º do art. 357, bem como para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24 Nr: 288-21.1997.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Defesa do Rio Coxipó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serrou & Serrou Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Silveira - OAB:3634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Fabrício de Souza - 

OAB:5480, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:OAB/MT, LUCAS DIAS DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 16.929, ROBERTO DIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:OAB/MT 15.556, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

4.464 A

 Diante do exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, seja apurado o real valor devido pela 

executada. Com a chegada da planilha, intimem-se as partes para ciência 

e manifestação.Ademais, quanto aos documentos apresentados pela 

executada às fls. 1004/1028, expeça-se ofício à SEMA para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informe se houve o cumprimento das medidas 

mencionadas no TAC n. 091/2011, referente ao processo administrativo n. 

143.347/2006.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42029 Nr: 2737-14.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTI E CIA LTDA, ANDRÉ LUIZ SANTI, 

ROBERTO MAGNO DE SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Sub-Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução fiscal declinada para esta Vara Ambiental, 

consoante decisão acostada à fl. 28.

Nesses termos, intime-se a parte exequente para requerer o que for de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38334 Nr: 379-76.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Habitacional de Mato Grosso Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Considerando o AR acostado à fl. 08-v constando a informação de que 

“não existe o número” no endereço informado, deixo, por ora, de apreciar 

o pedido de citação via Oficial de Justiça (fls. 09/11).

 2. INTIME-SE o exequente para que informe novo endereço completo do 

executado no prazo de 10 (dez) dias.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33025 Nr: 642-45.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA 

MARQUES FRIGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, VÁRZEA DO 

JUBA ENERGÉTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NETTO MAIA - 

OAB:22640, FERNANDO SÉRGIO DA ROCHA FARIA FILHO - 

OAB:23.070/PE, PEDRO PONTUAL MARLETTI - OAB:21.281/PE

 Certifico que tendo em vista a justificativa de fls.576, impulsiono o feito a 

fim de intimar o patrono da requerente para ciencia/intimação da decisão 

de fls. 566/568 para requerer de direito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421676 Nr: 27232-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA, 

NILTON CESAR DA SILVA, LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES, 

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:13555/MT, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - 

OAB:18220, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB-MT 13714-MT 

- OAB:, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES, 

Cpf: 03807237194, Rg: 21542651, Filiação: Marli Chagas e Jean Cassio 

Rodrigues, data de nascimento: 04/02/1991, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, dedetizador, Telefone 65-99923-9606 sigilo. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado, Senhor Luiz Carlos Chagas 

Rodrigues, para comparecer à Sessão Plenária do Tribunal do Júri, que 

ocorrerá no dia 30/10/2018, às 08:00, no Plenário do Tribunal do Júri desta 

Capital, localizado na Avenida Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/n - 
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Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78050-970.

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE CUIABAJUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

CRIMINALAutos código nº 421676Vistos, etc;Não havendo diligências a 

ser realizadas e nem outras irregularidades a ser sanadas, DOU COMO 

PREPARADO o presente processo, ordenando que os acusados NILTON 

CESAR DA SILVA, vulgo “Cesinha”, WAGNER ROGÉRIO NEVES DE 

SOUZA e LUIS CARLOS CHAGAS RODRIGUES sejam submetidos a 

julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo para o dia 30 

de outubro de 2018, às 08h, no Plenário do Tribunal do Júri desta capital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosana Albuquerque 

Dutra, digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Rosana Albuquerque Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 416254 Nr: 21399-54.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBERTON DA SILVA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B

 Vistos, etc.

Revelam os autos que o recuperando Joberton da Silva Delgado 

permanece descumprindo as condições atinentes ao uso do 

monitoramento eletrônico.

Assim sendo, com o fito de evitar a imediata segregação do apenado, 

designo nova audiência de justificação para o dia 18/09/2018, às 

14h45min.

Ante a proximidade do ato, em decorrência da urgência que a causa 

requer, intime-se o penitente por qualquer meio idôneo, bem como, a sua 

Defesa, via DJE, sob pena de decreto prisional.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 508450 Nr: 1253-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON APARECIDO MORAES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006

 Vistos, etc.

Revelam os autos que o recuperando Weberson Aparecido Moraes de 

Oliveira foi condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser 

cumprida inicialmente no regime fechado.

Às fls. 25/36, a Defesa do penitente pugnou pela reforma do regime de 

cumprimento da pena, sob o argumento de que a pena imposta comporta 

tão somente o regime semiaberto, vez que não ultrapassa o teto de 08 

(oito) anos.

Instado a manifestar, o órgão do Parquet opinou de forma contrária ao 

pedido, alegando que o regime imposto se deu em virtude do 

reconhecimento da reincidência em prática de crimes hediondos.

Pois bem, a questão é de fácil destarte.

No simples compulsar dos autos, verifica-se que a sentença, às fls.16, ao 

fixar o regime de cumprimento de pena, anotou a seguinte passagem:

 “Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 

2º e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42, da Lei de Drogas e ainda a 

reincidência do mesmo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”

Logo, ao acolher a reincidência, o prolator da sentença fez aplicar o 

disposto no art. 33, § 2º. “b”, do Código Penal, aplicando o teor da referida 

alínea “in contrario sensu”, a fim de fixar, corretamente, o regime 

FECHADO para início de cumprimento de pena.

No mais, a irregnação contra aquele decisium desafiaria o recurso 

adequado e não fazer da Execução Penal uma instância recursal.

 Deixo de acolher, assim, o pedido deduzido pela defesa.

Intimem-se às partes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 143840 Nr: 10030-73.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:4310-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo para devolução dos autos, deste modo, 

Intimo o Advogado FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, para que se 

dirija a secretaria e efetua a devolução do mesmo.

Thiago Inácio

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 377228 Nr: 18698-57.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL RAMIRES MONTEZUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos,Da análise do processo, entendo que razão assiste às partes, pois 

o recuperando atingiu o requisito objetivo há mais de um ano, não foi 

condenado pela prática de crimes hediondos, não responde a outras 

ações penais e lhe foi concedido atestado de bom comportamento pela 

unidade prisional, do qual se extrai que é merecedor da concessão da 

benesse, pois a submissão ao exame psicossocial não está previsto na 

LEP para efeito de concessão de , no entanto, entendo que essa norma 

pode ser mitigada diante da excepcionalidade do caso em questão, ainda 

mais porque o recuperando não pode “pagar” pela ineficiência estatal com 

sua liberdade. Assim, tendo em vista que o recuperando reúne os 

requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o 

pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto em seu favor, 

e por consequência, por entender que, in casu, foi preenchido o requisito 

subjetivo, indefiro o pedido do Ministério Público.O regime SEMIABERTO 

será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização será efetuada 

por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA 

(art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições são às 

seguintes:1. da 2ª Vara Criminal de Cuiabá – Fórum de prisão domiciliar – 

por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 

(trinta) dias da , RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO.IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO 

QUE SE RECOLHA O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.V. 

Elabore-se o c liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos 

às partes para se manifestarem.VI. As partes presentes saem 

devidamente cientes deste ato processual.VII. O recuperando passará a 

residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente 

termo.VIII. Expeça-se o Alvará de Soltura, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVER PRESO.O(A) reeducando ficou ciente das condições que deverá 

cumprir e declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente, 

inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 477412 Nr: 17246-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN LUIZ DA SILVA PEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 626 de 891



OAB:15304

 O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja 

fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento 

Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ 

COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de 

Execução), cujas condições são às seguintes. A comprovação do 

emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho 

devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da 

empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação 

Nova Chance, implementada pelo Decreto 548/2016 – Sejudh-MT (situada 

no endereço rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, 

em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a pelo telefone 

constante no termo de instrução e justificar o evento no dia seguinte em 

juízo;4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização 

judicial, bem autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, 

deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de 

fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de 

identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;6, o(a) 

sentenciado(a), que, em caso de PARA O FECHADO, conforme dispõem o 

artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, que esteja portando, estará 

OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.IV. REVOGO A 

PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHA O MANDADO DE 

PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.V. Elabore-se o cálculo de liquidação de 

pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se 

manifestarem.VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste 

ato processual.VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado 

na declaração que acompanha o presente termo.VIII. Expeça-se o Alvará 

de Soltura, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.O(A) 

reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe 

entregue uma via deste termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 46254 Nr: 1346-38.2004.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AMORIM DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALVES DA 

COSTA - OAB:15304, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 Vistos, etc.

Foi informado a este Magistrado que no site do TJMT consta decisão 

diversa daquela que se encontrada juntada aos autos, motivo pelo qual 

procedi averiguação, ao que verifiquei que de fato foi ‘lançada’ decisão 

diversa da devida, estando correta a encartada aos autos (à fl. 1607).

Por tal motivo, determino o cancelamento da decisão equivocada 

constante no sistema APOLO, registrada no dia 31.08.2018, e a 

consequente inclusão da decisão correta, tal como constante nos autos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 46254 Nr: 1346-38.2004.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AMORIM DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALVES DA 

COSTA - OAB:15304, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 ..., defiro o pedido de comutação formulado pela defesa decorrente da 

aplicação do decreto n° 8.172/13, pois ao tempo em que publicado o 

aludido ato, o recuperando preenchia os requisitos ali exigidos, de maneira 

que faz jus ao abatimento de 1/5 da pena remanescente em 25.12.2013. 

Com relação às remições requeridas pela defesa, muito embora este juízo 

entenda que o atestado firmado pela direção do estabelecimento prisional 

seja suficiente para tanto, é fato que o atestado de fl. 1595 aponta apenas 

a quantidade de dias trabalhados, sem descrever o período em que 

realizadas as atividades laborais, cuja circunstância é indispensável para 

se evitar que, eventualmente, sejam consideradas em duplicidade. Com 

relação ao atestado de fl. 1596, verifico que o mesmo também não atende 

aos requisitos minimamente necessários para efeitos de remição, pois em 

todos os períodos supostamente estudados pelo recuperando consta uma 

carga horária e a afirmação de que o mesmo “esteve regularmente 

matriculado”, tendo como resultado “cursando”, impedindo a avaliação 

deste juízo acerca do período efetivamente estudado, pois a simples 

informação de que esteve matriculado ou que estava cursando as aulas é 

insuficiente para os efeitos legais.Diante disso, determino seja oficiado à 

direção do estabelecimento prisional que emitiu o atestado de fl. 1595 

para, no prazo máximo de 30 dias, encaminhar a este juízo atestado de 

trabalho detalhando os dias e o período laborado.Oficie-se, outrossim, à 

direção do estabelecimento que emitiu o atestado de fl. 1596 para, no 

prazo máximo de 30 dias, encaminhar a este juízo atestado de estudo 

detalhando o período e também as horas “efetivamente estudadas” pelo 

recuperando, e não apenas aqueles que ele esteve matriculado.Aportando 

aos autos os documentos supra, elabore-se cálculo penal atualizado, 

observando-se, além do abatimento de 1/5 concernente à comutação 

acima referida, as remições correspondentes..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 333022 Nr: 14009-38.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANGEL VINICIUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426/MT

 Inicialmente, tendo em vista que o recuperando reúne os requisitos 

objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de 

progressão do regime fechado para o semiaberto em seu favor.O regime 

SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização 

será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através 

de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA 

AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições 

são às seguintes:1. Recolher-se em sua residência diariamente, 

exatamente no , com endereço do estabelecimento de ensino e de 

comparecimento mensalmente;b)comprovar o trabalho do 

mês;c)fiscalização da tornozeleiraDO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO 

REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, 

inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos 

deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do(a) monitorado(a).III. Advirto, o(a) recuperando(a), 

que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de 

monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO 

DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO.IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO 

QUE SE RECOLHA O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.V. 

Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas 

dos autos às partes para se manifestarem.VI. As partes presentes saem 

devidamente cientes deste ato processual.VII. O recuperando passará a 

residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente 

termo.VIII. Expeça-se o Alvará de Soltura, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVER PRESO.O(A) reeducando ficou ciente das condições que deverá 

cumprir e declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente, 

inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 166678 Nr: 13981-41.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON PINTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21323/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Wellington Pinto de Oliveira, na qual 

cumpre a pena unificada de 48 anos de reclusão.

2. Atualmente o penitente cumpre pena no regime fechado e conforme 

cálculo de fl. 643, o preenchimento do requisito objeto para progressão de 

regime está previsto para 17.11.2022.

 3. O executado foi transferido para Água Boa/MT, motivo pelo qual 
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determinou-se a remessa dos autos. Contudo, antes de adotada tal 

providência o recuperando retornou para a presente urbe.

4. A defesa apresentou atestado de trabalho à fls. 674/675, solicitando a 

remição dos dias trabalhados.

5. É o relato.

 6. Diante do retorno do penitente a esta Comarca e do atestado de 

trabalho apresentado, dê-se vista ao Ministério Público para manifestar.

7. Após, tornem os autos conclusos.

8. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 421929 Nr: 27521-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando LUIZ MARCOS DA 

COSTA foi inserido no cumprimento do regime semiaberto no dia 

13/09/2016, conforme termo de audiência admonitória de fls. 45/47.

Todavia, posteriormente, foi designada audiência de justificação para o dia 

26/09/2017, em face dos descumprimentos quanto ao uso do 

monitoramento eletrônico.

Em momento oportuno, o representante ministerial opinou pela regressão 

de regime do recuperando, do semiaberto para o fechado, com fulcro no 

art. 118, I, da LEP.

Pois bem, infere-se dos autos que o recuperando LUIZ MARCOS DA 

COSTA, de fato, descumpriu as condições impostas no regime semiaberto, 

no que concerne ao uso do monitoramento eletrônico. Contudo, em 

consulta ao sitio do TJMT, observa-se que o penitente não responde a 

nova ação penal.

Assim sendo, em que pese o penitente tenha violado algumas condições 

do regime semiaberto, por motivo de política criminal, bem como, pelo fato 

de que o recuperando encontra-se exercendo atividade lícita (fls. 88/90), 

há de ser aplicado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a 

fim de, ao invés de regredir o regime de cumprimento de pena do 

recuperando, manter o admoestado no regime em que se encontra, 

alterando a data base para a data da última violação (13/03/2018).

 Venha aos autos o relatório do “SAC24”.

Elabore-se cálculo de pena atualizado.

Intime-se recuperando acerca da presente decisão.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 348357 Nr: 9932-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FERNANDO MATOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que coloquei em liberdade, nesta data, por determinação 

descrita no Alvará de Soltura que acompanha a presente certidão, o(a) 

reeducando(a) acima nominado(a), não havendo qualquer registro de 

decreto prisional em seu desfavor, consoante a "checagem" realizada 

pela direção do estabelecimento prisional em que o(a) mesmo(a) se 

encontrava recolhido(a). Eu, Hadenaída Nascimento Barbosa, Assessora 

de Gabinete II, digitei e assinei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 342511 Nr: 2481-70.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De inicio, assiste razão ao Ministério Público, devendo o cálculo de pena 

de fls. 198 ser retificado nos exatos moldes elencados na cota retro.

Outrossim, ante a informação de que o recuperando frequentou o Pronto 

Socorro Municipal de Cuiabá/MT, oficie-se à referida unidade, solicitando 

informações acerca do estado de saúde do mesmo.

Lado outro, intime-se o recuperando para que informe assim que receber 

alta hospitalar, a fim de ser designada audiência de justificação, sob pena 

de regressão regimental.

Finalmente, oficie-se à Central de Monitoramento Eletrônico, a fim de que 

esclareça se as falhas existentes no equipamento decorrem de descuido 

do apenado ou defeito da tornozeleira.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 365628 Nr: 5510-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAILSON ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo oriundo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para 

fiscalizar e acompanhar o cumprimento da pena do recuperando no regime 

semiaberto.

Diante disso, a fim de inseri-lo no referido regime nesta comarca, designo 

audiência admonitória para 31.10.2018, às 14h.

Elabore-se cálculo de pena atualizado, levando-se em consideração os 

apontamentos constantes do termo de audiência de fl. 246.

Intime-se o recuperando no endereço informado à fl. 283.

Intime-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 119674 Nr: 6473-15.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDERSON GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução penal em face do recuperando LUANDERSON 

GOMES DA COSTA, na qual foi condenado a uma pena unificada de 23 

anos, 11 meses e 20 dias.

No dia 13.04.2018 foi realizada audiência admonitória pelo Juízo da 

comarca de Água Boa/MT, ocasião em que o recuperando foi colocado no 

regime semiaberto, mediante o uso condicionado de tornozeleira 

eletrônica. No mesmo ato, aquele juízo declinou da competência para este, 

determinando a imediata remessa dos autos para esta comarca (fls. 

471/474).

À fl. 485 foi certificada a reentrada dos autos no sistema APOLO desta 

vara.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, visando admoestar o recuperando das condições impostas 

ao cumprimento do regime semiaberto nesta comarca, designo audiência 

admonitória para o dia 17.10.2018, às 14:00 horas.

Intime-se o recuperando.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 417717 Nr: 22942-92.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de processo executivo de pena em que o recuperando cumpre 

pena no regime semiaberto.

2. Requisito objetivo para progressão ao regime aberto alcançado em 

11.08.2018, conforme cálculo de fl. 67.

3. Manifestação favorável do Ministério Público à fl. 127.

4. É o relato. Decido.
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5. Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando já atingiu o lapso 

temporal necessário à progressão de regime.

6. Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 7. Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos 

os requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto de 

ALEXSANDRO NEVES DA SILVA, mediante o cumprimento de condições a 

serem fixadas por ocasião da audiência admonitória, a qual designo para o 

dia 10.10.2018, às 14 horas.

8. Intime-se o recuperando pessoalmente. A defesa, via DJE.

9. Ciência ao Ministério Público.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402313 Nr: 6616-57.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GERDO KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - 

OAB:4531

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINE 

APARECIDA SOUZA PEREIRA, para devolução dos autos nº 

6616-57.2015.811.0042, Protocolo 402313, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 445451 Nr: 22339-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL CARLOS SOUZA DE ALMEIDA, 

JONATHAN PINTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. ELAINE FREIRE ALVES. OAB/MT: 12.952

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 19/06/2018, às fls. 

208/212, nos autos acima mencionados, na qual os réus JOEL CARLOS 

SOUZA DE ALMEIDA e JONATHAN PINTO ALVES , foram condenado nas 

sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I e II, do CP, à pena de 06 

(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 

16 (dezesseis) dias-multa, regime semiaberto, nos termos do art. 33, 

parágrafo 3º, CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 87772 Nr: 8042-22.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRONEI FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CRISTIANI COSTA 

DA SILVA - OAB:OAB/PR 26622

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Sandronei Francisco dos Santos, Rg: 922.692 SSP MT 

Filiação: Ervina Bordinhão dos Santos, data de nascimento: 17/02/1970, 

brasileiro(a), natural de Paranaguá-PR, solteiro(a), agricultor, Endereço: R. 

Rubens Huergo, Nº 105, Bairro: Jd. Santos Dumont ii, Cidade: São José 

dos Pinhais-PR

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 09/08/2018, às fls. 

717/723, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR SANDRONEI 

FRANCISCO DOS SANTOS pelo delito descrito no Artigo 171, CAPUT, C/C 

ART. 70 , ambos do CP, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 18 

(dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18(dezoito) dias-multa, regime 

aberto, nos termos do Art. 33, § 2º, letra "c" do CP. Sem custa 

processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 87772 Nr: 8042-22.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRONEI FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CRISTIANI COSTA 

DA SILVA - OAB:OAB/PR 26622

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. MARCOS CRISTIANI C. DA SILVA. OAB/PR: 26.622

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 09/08/2018, às fls. 

717/723, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR SANDRONEI 

FRANCISCO DOS SANTOS pelo delito descrito no Artigo 171, CAPUT, C/C 

ART. 70 , ambos do CP, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 18 

(dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18(dezoito) dias-multa, regime 

aberto, nos termos do Art. 33, § 2º, letra "c" do CP. Sem custa 

processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 66999 Nr: 1793-89.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Carlos Augusto dos Santos, Cpf: 38182718015, Rg: 

1651189-1 SSP MT Filiação: Alfredo Soares dos Santos e Maria Lúcia 

Oliveira dos Santos, data de nascimento: 16/04/1962, brasileiro(a), natural 

de Porto alegre-RS, divorciado(a), radialista / jornalista, Endereço: Avenida 

A, N°251 Qd. 30 Casa 25 ,Residencial Mônaco, Bairro: Parque das 

Nações, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 171, CAPUT, C/C ART. 71 DO CP, 

em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) 

acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 
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interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 321998 Nr: 1088-47.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR THOMAZINI TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NAPOLIS COSTA - 

OAB:15.569, GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11099/MT, 

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11055/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO. OAB/MT: 11.099

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 24/08/2018, às fls. 145/147, nos 

autos acima mencionados, na qual o réu JULIO CEZAR THOMAZINI 

TEODORO foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 482739 Nr: 22493-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDAM KESLER DE BARROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jordam Kesler de Barros Silva, Rg: 21960348 SSP MT 

Filiação: Benedito Marques Barro Silva e Gilsa Borges Barros Silva, data 

de nascimento: 08/10/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregado, Endereço: Não Soube Informar, Bairro: Nova Varzea 

Grande, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 157, CAPUT, DO CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 424411 Nr: 30167-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RICHARD DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:12934

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. PAULO CORRÊA. OAB/SP: 359.131

DRA. CRISTIANE BATTAGLIA. OAB/SP: 207.664 DRA. JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 18/06/2018, às fls. 

210/214, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR WESLEY 

RICHARD DA SILVA FRITAS pelo delito descrito no Artigo 157, § 2º, I e II 

do CP, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, regime fechado, 

nos termos do Art. 33, § 3º, do CP. Sem custa processuais, por ser 

beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506739 Nr: 45745-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FAGUNDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINÉIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEIDINEIA KATIA 

BOSI, para devolução dos autos nº 45745-98.2017.811.0042, Protocolo 

506739, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515119 Nr: 7574-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEOVANI CONCEIÇÃO DA SILVA, Rg: 

26649780, Filiação: Janeline Maria da Conceição e Airton Pinheiro da Silva, 

data de nascimento: 19/04/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), ajudante de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 19 de maio de 2017, por volta das 21h45min, no 

estabelecimento comercial Subway, situado na Av. do CPA, Bairro Baú, 

nesta capital o denunciado Geovani com outro indivíduo por ora não 

identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com simulação 

de arma de fogo, subtraíram para si, uma certa quantia em dinheiro, 

pertencente à empresa-vítima Subway. Outrossim, no dia 22 de maio de 

2017, nas mesmas circunstâncias, o denunciado Geovani com outro 

indivíduo, subtraiu uma certa quantia em dinheiro da empresa vítima 

Subway.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 7574-38.2018.811.0042 (Código: 

515119)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: GEOVANI 
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CONCEIÇÃO DA SILVAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que 

o réu GEOVANI CONCEIÇÃO DA SILVA não foi citado pessoalmente (fls. 

104/105), diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 106 e determino 

que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 

O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao 

Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 03 de setembro de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518052 Nr: 10269-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS FERNANDO DOS SANTOS, Cpf: 

05606589150, Rg: 26219794, Filiação: Maria Joselita dos Santos e Luis 

Damazio da Silva, data de nascimento: 01/04/1997, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 04 de desembro de 2017, por volta das 

22h00min, no estabelecimento comercial denominado Cabeça de Boi, 

situado na rua das Araras, nº 139, Bairro: Parque Ohara, em Cuiabá - MT, 

o denunciado Luis Fernando Borges da Silva, mediante grave ameaça com 

o emprego de uma arma de fogo, subtraiu, para si, objetos pessoais e uma 

certa quantia em dinheiro das vítimas José Marcio e Wilson.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 10269-62.2018.811.0042 (Código: 

518052)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: LUIS FERNANDO 

DOS SANTOSVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

LUIS FERNANDO DOS SANTOS não foi citado pessoalmente (fls. 44/45), 

diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 46 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488730 Nr: 28238-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR, 

FLÁVIO HENRIQUE MARCIANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO JUNIOR - OAB:25057/0

 Intimo o advogado CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR, para 

no prazo de 24 horas proceder a devolução dos autos, sob pena de 

busca e apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 329795 Nr: 9940-60.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULITA ZAMAQUIZOMARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Cód.329795

Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos, para destinação do valor apreendido nos 

autos.

Compulsando os autos verifica-se que o valor apreendido nos auto à fl. 

29, não há possibilidade de identificação do proprietário, sendo assim, 

DETERMINO que o valor depositado nestes autos seja revertido ao Juízo 

da 2ª Vara Criminal, vinculando-os aos autos do procedimento criminal 

Código 452072, em atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da 

Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 03 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387825 Nr: 1906-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:

 Intimar a defesa do réu Claudinei Mendes de Souza, para que no prazo de 

03 (três) dias, apresente a esse juízo o comprovante de endereço 

atualizado do réu e da testemunha Jucinei Mendes, a fim de serem 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522057 Nr: 14032-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA AMORIM SAMPAIO 

- OAB:23515/0

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14032-71.2018.811.0042 (CÓDIGO: 522057)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

seus memoriais finais antes da apresentação dos memoriais da acusação, 

sendo assim, intime-se a mesma para que no prazo de 02 (dois) dias úteis 

ratifique ou retifique os memoriais apresentados.

Cumpra-se.
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Cuiabá, 05 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 377799 Nr: 19311-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA CRISTINA CARVALHO, ANDERSON 

CARDOSO, VANESSA DE LIMA, DIEGO FARIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Cód. 377799

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que os acusados foram devidamente 

citados às fls. 125/126, 174/175, 160 e 153 e apresentaram Resposta à 

Acusação às fls. 131/132, 165/167, 161/162 e 154, contudo estas não 

contêm preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

10.10.2018 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da Carta Precatória 

expedida à fl. 182, devidamente cumprida.

Às providências.

Cuiabá - MT, 03 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 338420 Nr: 19808-62.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DIEGO GOMES LOPES, LUCAS 

MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 Intimar a defesa do Réu Jean Diego Gomes para indicar seu endereço e 

os de suas testemunhas, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 373067 Nr: 14078-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINO CANDIDO DA CRUZ JÚNIOR, CARLOS 

EDUARDO DE SOUZA MESQUITA, JOHNN DA SILVA GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:, ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - 

OAB:19.190

 Por todo o exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e ABSOLVO os 

denunciados JESUINO CANDIDO DA CRUZ JÚNIOR e CARLOS EDUARDO 

DE SOUZA MESQUITA, devidamente qualificados nos autos em exame, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.4. 

Objetos.Em relação ao valor apreendido e vinculado ao presentes autos 

(fl. 84), decreto o perdimento e DETERMINO que o valor depositado nestes 

autos seja revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, vinculando-os aos autos 

do procedimento criminal Código 452072, em atendimento ao Provimento 

n.º 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução nº 154/2012 

do CNJ.Verifica-se que à fl. 101 consta apreensão de diversos objetos, os 

quais DECRETO o perdimento de quaisquer bens que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme o 

caso.Em relação aos documentos pessoais apreendidos nos autos, desde 

já autorizo a entrega, mediante lavratura de termo próprio e cópia juntada 

nos autos, nos termos doa CNGC no Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e 

Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:“Não serão 

recebidos pelo Juízo destinatário os documentos pessoais apreendidos 

que não forem objetos do delito. Havendo algum encartado nos autos, o 

Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante certidão, 

independente de requerimento”.5. Deliberações.Após o trânsito em 

julgado, atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações em relação aos sentenciados JESUINO CANDIDO DA CRUZ 

JÚNIOR e CARLOS EDUARDO DE SOUZA MESQUITA.Considerando que os 

autos encontram-se suspensos para o acusado JOHNN DA SILVA 

GERALDO, remetam-se ao arquivo provisório.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 29 de 

agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 378786 Nr: 20391-76.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CECILIA DE LIMA, NILSON 

TAQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6.610

 Intimar o advogado do Réu Nilson Taques da Silva para que, em 05 dias, 

manifeste-se nos autos, adotando as providências de seu mister, ou, em 

igual prazo, apresente renúncia ao mandato, sob pena de se configurar 

abandono de causa, o que, além de constituir infração disciplinar, rende 

ensejo à imposição de multa de 10 a 100 salários mínimos (art. 34, XI, do 

EOAB e ART. 265 do CPP)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 333393 Nr: 14019-82.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK GARCIA DE JESUS, CARLOS 

ALBERTO DIAS FERREIRA, WELIGTON REZENDE TELES, WELITON 

MUNHOZ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959/MT, JULIERME 

FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT, RICARDO A. DE 

LAMONICA I. PEREIRA - OAB:, ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8755

 Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE a acusação tipificada na denúncia e ABSOLVO os 

acusados FRANK GARCIA DE JESUS, WELIGTON REZENDE TELES, 

CARLOS ALBERTO DIAS FERREIRA e WELITON MUNHOZ DE BARROS 

devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 386, INC. V e 

VII, do Código de Processo Penal.4. Objetos apreendidos.Compulsando os 

autos, verifica-se que a decisão de fl. 363, determinou a alienação do 

veículo automotor, Corsa Sedan, cor preta, placa OAP-3851, apreendido 

nos autos, após a intimação por edital de possíveis interessados (fl. 364). 

A ordem foi cumprida em sua totalidade (fls. 365).Verifica-se que o 

referido veículo apreendido foi à leilão e arrematado, pelo valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), conforme se vê às fls. 420/423.Compulsando 

os autos, verifica-se que às fls. 217/223 há pedido de restituição do 

referido veículo, que na época foi indeferido, conforme decisão de fl. 
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249.Desta forma, levando em consideração que o veículo já fora 

arrematado, DETERMINO a intimação do requerente José Malaquias Filho, 

uma vez que o mesmo apresentou documentos suficientes a comprovar, 

de pronto, ser o respectivo proprietária/possuidor de boa-fé do veículo 

automotor, Corsa Sedan, cor preta, placa OAP-3851 (fl. 217/223), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o levantamento do valor 

arrematado em leilão.Intime-se o requerente, por mandado no endereço 

constante à fl. 220. Em não sendo encontrado, intime-se por edital, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, realize o levantamento do valor 

arrematado em leilão.Extrapolado o prazo sem qualquer manifestação, com 

fundamento no § 2º do art. 89, da Lei 9.099/95, DECLARO O PERDIMENTO 

DOS VALORES depositados nos autos, com a reversão ao Juízo da 2ª 

Vara Criminal, vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 

452072, em atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral 

da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do CNJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 403132 Nr: 7463-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMISON MOTTA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enoque da Silva Sampaio - 

OAB:19120

 Intimar a defesa do Réu Diemison Motta, para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527875 Nr: 19780-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE CONCEIÇÃO DE AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR A. AMORIM - 

OAB:19.600

 PROCESSO N.º 19780-84.2018.811.0042 (CÓDIGO: 527875) 

AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICORÉ: SILBENE CONCEIÇÃO DE AMORIM 

PEREIRAVistos etc.I - Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do 

artigo 395 do mesmo Codex.II - Cite-se a acusada para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação.IV – Havendo pedido de restituição, por 

ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.V – Conste 

no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição a ré deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há 

laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. Às 

providências.Cuiabá - MT, 09 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488730 Nr: 28238-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR, 

FLÁVIO HENRIQUE MARCIANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO JUNIOR - OAB:25057/0

 PROCESSO CRIME Nº: 28238-27.2017.811.0042 (Código: 488730 )

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: HUDDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR

FLÁVIO HENRIQUE MARCIANO ALVEZ

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que os acusados HUDDSON e FLÁVIO 

HENRIQUE foram citados por edital, não apresentaram resposta à 

acusação e, tampouco, constituíram advogado para suas defesas (fl. 85).

Portanto, acolho a manifestação ministerial de fls. 85 e, nos termos do 

artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o 

processo e o curso do prazo prescricional para as acusadas HUDDSON e 

FLÁVIO HENRIQUE.

Proceda a Sra. Gestora o lançamento no Sistema Apolo quanto ao período 

de suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 415 do STJ.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488730 Nr: 28238-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR, 

FLÁVIO HENRIQUE MARCIANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO JUNIOR - OAB:25057/0

 PROCESSO CRIME Nº: 28238-27.2017.811.0042 (Código: 488730)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): HUDDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR

FLÁVIO HENRIQUE MARCIANO ALVES

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que os réus HUDDSON ANTONIO DE 

SIQUEIRA JUNIOR e FLÁVIO HENRIQUE MARCIANO ALVES não foram 

citados pessoalmente (fls. 75/80), diante disso, acolho o parecer 

ministerial de fl. 81 e determino que os acusados sejam citados por edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal dos acusados ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo os implicados, certifique-se e 

abra-se novas vistas ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488730 Nr: 28238-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR, 

FLÁVIO HENRIQUE MARCIANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO JUNIOR - OAB:25057/0

 Vistos etc.Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.Cite-se o acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação.Colacione no mandado a 

advertência de que o denunciado, em sua resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, CPP).
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5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 524659 Nr: 16633-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS, DIEGO 

DAL PRA DE MOURA, KLEBER KALIL SAFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, Elaine Cunha Rodrigues da Cruz - OAB:23268/O

 Intimo o Advogado de Defesa para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 11/09/2018, as 13 horas, na dala de audiências da 5ª 

Vara Criminal de Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 142237 Nr: 9268-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI FRANCIOLI MENDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Maurici - 

OAB:30.024/PR, Guilherme Oliveira de Andrade - OAB:41.678/PR

 Intimo o advogado do réu para comparecer na audiência de instrução que 

será realizada dia 26/09/2018 às 15:30hrs na sala de audiências da 5ª 

vara Criminal, no Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 527346 Nr: 19268-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON HERNANDES NASCIMENTO, JEAN 

RICHARD GARCIA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:OAB/MT 23886/0

 Intimo o Advogado de Defesa para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 25/09/2018, as 14 horas, na sala de audiências da 5ª 

Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 528284 Nr: 20132-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAIQUE FEITOZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/MT, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Advogado do Requerente para apresentar as razões ao recurso 

de apelação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 438049 Nr: 14459-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EMANUEL PACHECO DA COSTA 

RIBEIRO, RICARDO MACHADO MONTEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariny de Souza Ribeiro - 

OAB:22779/O

 Intimo a advogada do réu Lucas Emanuel para comparecer em audiência 

de instrução designada para o dia 26/09/2018 às 14:00hrs na sala de 

audiências da 5ª Vara Criminal de Cuiabá.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 328467 Nr: 8396-37.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LIMA MACIEL, MARCOS ANTONY 

BARBOSA DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DO 

NASCIMENTO, MARIA AUXILIADORA JANUÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ GABRIEL DA SILVA JUNIOR - OAB:12941, 

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12818

 Intimo o advogado dos réus Marcos e Francisco para comparecer em 

audiência designada para o dia 26/09/2018 às 13:00 hrs na sala de 

audiências da 5ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 430981 Nr: 6694-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE OLIVEIRA TRINDADE, IZANIL BENEDITO 

DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elimar Azevedo Selvático - 

OAB:MT 21.282, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 Intimo o advogado das rés para comparecer em audiência de instrução 

designada para o dia 28/09/2018 às 16:30hrs na sala de audiências da 5ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522597 Nr: 14630-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SANTOS DE FIGUEIREDO, JOYCE 

KEMMELY XAVIER DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOYCE KEMMELY XAVIER DE JESUS, 

Filiação: Ione Elaine Xavier e Evanildo de Jesus, data de nascimento: 

12/06/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 25 de abril de 2018, tendo o réu 

sido denunciado como incurso nas penas do Art. 155, §4° , INCISO IV, DO 

CODIGO PENAL

Despacho: Processo Crime nº. 14630-25.2018.811.0042.Vistos, 

etc...Diante da tentativa infrutífera de se proceder a citação pessoal da 

acusada Joyce Kemmely Xavier de Jesus, considerando ainda a 

inexistência de outros endereços, cite-a por meio de edital.Após, 

conclusos.Às providências.Cumpra-se. Cuiabá, 27 de agosto de 2018. 

Suzana Guimarães Ribeiro Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.
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Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365055 Nr: 4828-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO COUTO S. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROGÉRIO COUTO S. DA SILVA, 

Cpf: 03507546167, Rg: 37978806-8, Filiação: Rogério Pereira da Silva e 

Joair Couto Santos da Silva, data de nascimento: 28/05/1983, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedor, Telefone 316-7700. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 09 de Outubro de 2012, tendo o 

réu sido denunciado como incurso nas penas do Art. 180, CAPUT, DO 

CODIGO PENAL.

Despacho: Diante das tentativas infrutíferas de se proceder a citação 

pessoal do denunciado Paulo Rogério Couto S. da Silva, considerando 

ainda a inexistência de outros endereços, cite-o por meio de edital. Após, 

conclusos. Às providências.Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 484895 Nr: 24573-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERNANDES VARANDA DE 

SOUZA, IURY ANTONIO MAGALHAES, WESLEN SIQUEIRA DE SOUZA, 

ISRAEL ALVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RAMOS GODINHO - 

OAB:18206, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT, WALMIR 

CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Processo crime nº 24573-03.2017.811.0042

Vistos etc,

Se no prazo de 05 (cinco) dias, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela defesa do réu Iury Antônio Magalhães e o recurso 

interposto pelo réu Jhonatan Fernandes Varanda de Souza à fl. 284 

(artigo 593, do CPP).

Considerando que o acusado Jhonatan possui advogado constituído nos 

autos, intime-o para a apresentação das razões recursais, após, ao 

Ministério Público para as contra razões recursais, no prazo legal.

Quando estiverem estas anexadas, e observadas às formalidades legais, 

inclusive certificadas à regularidade das intimações da sentença, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 407629 Nr: 12266-85.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA, 

GHEFFERSON VIEIRA SOARES, CASSIO FELIPE MARQUES DOS ANJOS, 

KAIQUE MATHEUS DE SOUZA RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:OAB/MT 6703, CLAUDIA PATRICIA SALGADO - OAB:13260/MT, 

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - OAB:21880

 Processo Criminal nº.12266-85.2015.811.0042

 Vistos etc,...

 Considerando o teor da certidão de fl. 164, aliado ao fato desta 

assessoria ter confirmado com o setor penal do Centro de 

Ressocialização de Cuiabá, que o acusado Ghefferson Vieira Soares se 

encontra preso naquele estabelecimento, determino a expedição de novo 

mandado de intimação e requisição.

Quanto a não localização das testemunhas de defesa, determino que se 

intime a defesa para no prazo de 05 dias se manifestar.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 157, expeça-se novo mandado de 

intimação para o acusado Kaique Matheus de Souza, devendo constar 

somente o endereço de residência.

Considerando o teor da certidão à fl. 153, verifico que o Oficial de Justiça 

não deu fiel cumprimento ao mandado de intimação do acusado Cassio 

Felipe.

Assim, expeça-se novo mandado para o acusado Cassio , e determine ao 

Sr. Oficial de Justiça, para que diligencie em dias e horários diferenciados, 

inclusive aos finais de semana e após às 18:00 horas, a fim de intimar 

pessoalmente o acusado Cassio Felipe Marques dos Anjos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018.

 Silvana Ferrer Arruda

 Juíza de Direito em Substituição legal

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454956 Nr: 32240-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA LUCIA MONTENEGRO STELLATO, 

ALTAMIRO VIEIRA BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALTAMIRO VIEIRA BORBA, Cpf: 

12975150130, Rg: 4848128800, Filiação: Joaquina Bernardina Borba e 

Sebastião Vieira Borba, data de nascimento: 01/11/1956, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ARTIGO 171, CAPUT, 

DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: "(...) Cite-se o Acusado para se ver processar até a decisão 

final, notificando-o para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

DEZ DIAS, nos termos dos artigos 396 e 396-A, do Código de Processo 

Penal. Conste no mandado de citação, nos termos dos itens 7.5.1.4 e 

7.5.1.5, que o oficial de justiça deverá, obrigatoriamente, indagar ao(s) 

Denunciado(s) se ele(s) possui (em) ou pretende(m) constituir advogado 

ou se deseja um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa. 

Se o(s) Denunciado(s) informar (em) que irá constituir ou já constituiu 

advogado o Oficial deverá (ão) informar o nome completo deste na 
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certidão. Todavia, se o(s) Denunciado(s) manifestar (em) que suas 

condições econômicas impossibilita constituir advogado ou deixar (em) 

transcorrer o prazo para oferecimento da defesa sem indicação de 

advogado, nos termos do § 2º do art. 396-A, do CPP, sigam os autos com 

vista a Defensoria Pública para os fins previstos nos arts. 396 e no caput 

do 396-A, ambos do CPP, facultado ao acusado(s) a qualquer tempo 

constituir defensor (CPP, art. 263). (...)"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Marcelino 

Romaquelli, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 509484 Nr: 2254-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 “(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 04/06, dos autos, e condeno o réu João 

Paulo Silva Moura, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70 

(três vítimas), c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal. (...) 

Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e do 

que dispõe o art. 72 do Código Penal, aumento a pena em um quinto e 

fixo-a em SEIS ANOS, ONZE MESES E SEIS DIAS DE RECLUSÃO E MULTA 

EM TRINTA E NOVE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 

33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o 

início do cumprimento da pena. (...)Expeça-se, em favor do acusado João 

Paulo Silva Moura, o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo 

não estiver preso, intimando-o, no ato de sua soltura, dos termos desta 

sentença. (...)”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 317345 Nr: 16602-74.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN LOPES TRASEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D'AMICO MADI - 

OAB:14.322/MT

 INTIMAR O DR. FERNANDO D'AMICO MADI OAB/MT 14.322 E VINICIUS 

GARAY DA SILVA OAB/MT 17935, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 427034 Nr: 2321-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BICUDO CARAÇA, HUGO FERNANDO 

PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO 

- OAB:15714/ O MT

 INTIMAÇÃO PARA DRA. JACKELINE M.M. PACHECO APRESENTAR 

MEMORIAIS FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 479796 Nr: 19569-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TAVARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO TAVARES DE LIMA, Cpf: 

38184303149, Rg: 23108452, Filiação: Cícero Tavares de Lima e Olívia 

Maria da Conceição, data de nascimento: 14/06/1958, brasileiro(a), natural 

de Tabuleiro do Norte-CE, convivente, chacareiro, Telefone 924-9351. 

atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/06, dos autos, e no 

que se refere ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso proibido 

ou restrito, relatado na denúncia, condeno-o, nas sanções do art. 16 da 

Lei nº. 10.826/03, c/c artigo 65, III, “d”, do Código Penal.(...) Diante da 

inexistência de qualquer outra causa especial ou geral de aumento ou 

diminuição de pena torno-a definitiva em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO E 

MULTA DE DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor 

do salário mínimo vigente à época dos fatos.Nos termos do artigo 33, § 2º, 

letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino o regime aberto para o início do 

cumprimento da penal.(...)”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA TOMAR 

CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA DE FLS 148/156, DEVENDO O RÉU 

SER ADVERTIDO DE QUE, CASO QUEIRA, TERÁ O PRAZO DE 05 (CINCO 

DIAS) PARA RECORRER DA R. SENTENÇA. SEGUE CÓPIA DO TERMO DE 

APELAÇÃO EM ANEXO

Cuiabá, 21 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 106428 Nr: 12387-94.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER FERREIRA, LUIZ MARCOS DA 

COSTA, ARNALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT

 INTIMAÇÃO PARA A DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO 

DEVOLVER A PRESENTE AÇÃO PENAL NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 351274 Nr: 12502-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIETE IZABEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 INTIMAÇÃO PARA A DRA. MARINEY FÁTIMA NEVES DEVOLVER A 

PRESENTE AÇÃO PENAL NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 371406 Nr: 12046-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 
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MONTEIRO - OAB:3878/AC

 INTIMAÇÃO PARA O DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO DEVOLVER A 

PRESENTE AÇÃO PENAL NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 320527 Nr: 20311-20.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE SÁ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 INTIMAÇÃO PARA O DR. ALEXANDRE IVAN HOUKLEF DEVOLVER A 

PRESENTE AÇÃO PENAL NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 492073 Nr: 31461-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 INTIMAÇÃO PARA A DRA. ELIDIA PENHA GONÇALVES DEVOLVER A 

PRESENTE AÇÃO PENAL NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 508019 Nr: 836-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE SOUZA AMARO, ABRAÃO 

LINCOLN SANTANA DE ARAUJO, LEONARDO GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - OAB:9299, HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707

 INTIMAÇÃO PARA O DR. HELIO BRUNO CALDEIRA DEVOLVER A 

PRESENTE AÇÃO PENAL NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 511115 Nr: 3764-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125/MT

 INTIMAÇÃO PARA O DR. ISAQUE ROCHA NUNES DEVOLVER A 

PRESENTE AÇÃO PENAL NO PRAZO DE 24 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, JONATAS MENDES ALVARENGA, ALDEMIR BISPO DE 

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA, RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - 

OAB:5344/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE 

JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, HUMBERTO 

GOMES - OAB:22.449, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12.803, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Vistos etc.

Certifique se o patrono da acusada Yulle cumpriu a determinação de fl. 

1589.

Considerando o teor da decisão de fl. 1602, designo o interrogatório do 

réu Carlos Alberto Pereira para o dia 11/09/2018, às 17h00min.

Intimem-se. Requisite-se. Ciência ao Ministério Público e Defensoria 

Pública.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530285 Nr: 22051-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA, 

JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES, SEBASTIÃO RODRIGUES DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 Vistos etc.(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet em desfavor 

dos denunciados. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/10/2018, às 14:00 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa. Citem-se os acusados dos 

termos da ação e intimem-se da data do interrogatório. Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelas partes e os advogados constituídos pelos 

réus, sendo estes, pelo DJE. Notifique-se o Ministério Público. Requisite-se 

a apresentação dos acusados WANCLEYTON e JULIO CESAR neste 

Juízo, para o ato. Frente ao teor do ofício de fl. 142, intimem-se os réus 

JULIO CESAR e SEBASTIÃO acerca do laudo pericial de fls. 143/146. Caso 

não haja qualquer manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

da Resolução 134/2011-CNJ e art. 25 do Estatuto do Desarmamento, 

ENCAMINHEM-SE a arma de fogo e munições apreendidas para o 

Comando do Exército. Procedam-se as devidas solicitações e 

comunicações, consoante previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da 

CNGC/MT, parte judicial. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 531648 Nr: 23422-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE REGINA DA SILVA, LUCIMARI REGINA 

BARROS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 Vistos etc.

Embora as rés discordem dos termos da denúncia, entendo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta das denunciadas e, tampouco, a 

ocorrência das hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste 

momento, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra as denunciadas.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/10/2018 às 

15:40 horas, para o interrogatório das acusadas, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

Citem-se as acusadas dos termos da ação e intimem-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e os advogados 

constituídos pelas acusadas, sendo este pelo DJE. Notifique-se o 
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Ministério Público.

Requisite-se a apresentação da acusada CLEIDE neste Juízo, para o ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506613 Nr: 45626-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES, THAYLA 

CRISTINA FLORENCE DA SILVA, JONATAS MENDES ALVARENGA, 

MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, Vitor Lima de Arruda - 

OAB:16.198/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 522640 Nr: 14670-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Passadore dos 

Santos - OAB:6084/O, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em 

favor do réu.

Quanto ao pedido de reconsideração de fls. 185/186, uma vez que o 

mesmo foi protocolizado em 13/08/2018, deixo de analisa-lo, visto que a 

decisão que indeferi indeferindo o pedido de revogação de prisão 

preventiva foi proferida no dia 16/08/2018 (fl. 184), ou seja, após 03 (três) 

dias.

E além do mais, por não ter ocorrido qualquer mudança fática, a 

MANTENHO na íntegra.

REITERE-SE o ofício de fl. 203, consignando o número do Protocolo n° 

50149/2018.

Intime-se a defesa do réu para apresentar suas alegações finais.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507547 Nr: 371-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA, 

JHONATAN ALVES VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8125/MT, RAFAEL 

PANZARINI - OAB:10426/MT

 Certifico e dou fé que os recursos de apelação interpostos, às fls. 257 e 

259, são tempestivos, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas 

ao(s) patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação 

do réu Nikelson, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506606 Nr: 45619-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213, BRENA GUIMARÃES DE MORAES - OAB:17032, HUMBERTO 

MORAIS GOMES - OAB:9998, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:15386

 (...)RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet em desfavor do 

denunciado MÁRCIO FRANÇA DOS SANTOS. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07/02/2019, às 14:00 horas, para o 

interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa. (...) Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o patrono 

do réu, sendo este, via DJE. Notifique-se o Ministério Público. (...)Quanto 

ao requerimento do Ministério Público para que seja decretada a prisão 

preventiva de MÁRCIO, o INDEFIRO(...). Quanto ao pedido de quebra dos 

dados do telefone celular de número (65) 99330-0327, (...)INDEFIRO o 

pedido em tela. No que tange à perícia de confrontações de voz requerida 

pela defesa, a INDEFIRO, pois, além de terem sido observados 

rigorosamente os requisitos exigidos pela Lei n.º 9.269/96 durante as 

interceptações telefônicas deferidas por este juízo, os investigadores que 

compõe a inteligência da DRE indicou quem era cada réu/representado nas 

conversas monitoradas. (...) Quanto ao pedido para que seja oficiado o 

Delegado de Polícia ou Chefe de Operações para informar os nomes dos 

investigadores que realizaram campana, monitoramento e a prisão em 

flagrante da usuária Mari, entendo ser o mesmo desnecessário, visto que, 

conforme se denota pelo boletim de ocorrência encartado às fls. 21/22, um 

dos responsáveis pela prisão daquela foi o policial DANIEL PEREIRA 

DUARTE. Por fim, primando pela verdade real dos fatos, uma vez que 

restou apurado que momentos antes da prisão da usuária Marli o réu a 

deixou nas proximidades do supermercado COMPER, localizado na 

Avenida Dante de Oliveira, bairro Jardim Itália, nesta capital, DEFIRO o 

requerimento pugnado pela defesa para que se oficie referido 

estabelecimento, para que forneça a este juízo cópias das gravações das 

câmeras de seu sistema de segurança instaladas em seu estacionamento 

do dia 16/09/2017, de 07h às 09h30min.(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 481923 Nr: 21729-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA REGINA DA CRUZ GUSMÃO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, MARCIO CAMARGO DA SILVA 

(ESTAGIÁRIO MARTINS ADVOCACIA) - OAB:19153/E

 Impulsiono estes autos para intimar o(s) patrono(s) constituído(s) para 

fazer-se presente juntamente com a r. denunciada(a) a audiência 

redesignada para o dia 15/10/2018, às 14:00 horas, bem como para que 

informe o endereço correto da ré.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524253 Nr: 16247-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507534 Nr: 358-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, JESSICA 

VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, JHEAN VICTOR SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 Vistos etc.Assim, sem maiores delongas, à mingua de seus 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 638 de 891



pressupostos, REJEITO os embargos de declaração neste ponto.3.Já no 

que tange a alegação da defesa do acusado Jhean, em relação à omissão 

quanto ao veículo VOLKSWAGEN GOL G4 TREND, chassi 

9BWAA05W39P081228, placa HJP8637, 2008/2009, 1 CRLV e 01 chave 

de ignição do veículo, entendo que razão assiste a defesa em alegar a 

referida omissão(...)Desse modo, sem maiores delongas, acolho os 

embargos declaratórios neste ponto, para sanar a omissão existente, 

passando a sentença a ter o seguinte teor:?Determino o perdimento do 

veículo VOLKSWAGEN GOL G4 TREND, chassi 9BWAA05W39P081228, 

placa HJP8637, 2008/2009, 1 CRLV e 01 chave de ignição do veículo à 

União, posto que claramente oriundos de atos de tráfico ilícito de 

entorpecentes.4.Por outro lado, no que tange a condenação do réu Jhean 

Victor ao pagamento das custas e despesas processuais, entendo que 

conforme já ressaltado supra, os embargos de declaração não se prestam 

a discutir matéria já analisada e decidida. O que se verifica do presente 

caso, é um descontentamento em relação à condenação do réu ao 

pagamento de custas e despesas processuais.Assim, sem maiores 

delongas, à mingua de seus pressupostos, REJEITO os embargos de 

declaração neste ponto. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 503029 Nr: 42046-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN ROBERSON VIANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 Ação Penal n.º 42046-02.2017.811.0042 ( Id. 503029 )

Vistos.

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência de defesa preliminar 

apresentada.

Pois bem.

Nada obstante a apresentação da referida peça processual, todavia 

verifico que o réu faz jus ao benefício do SURSIS PROCESSUAL, dessa 

forma redesigno a audiência para os fins à que se refere o art. 89 da Lei 

9.099/95, para o dia 22.10.2018 às 14h00min,

 Int. o réu e seu advogado.

Dê ciência ao representante do Ministério Público.

Cumpra.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 425568 Nr: 748-64.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 98, então não me resta senão, redesignar a 

audiência de instrução para o dia 10.10.2018 às 15h30min.

Int. as testemunhas, sendo o Sr. José Roberto Elias Ferreira, no endereço 

declinado de fl 94, enquanto os militares deverão ser requisitados aos 

seus superiores hierárquicos, (art. 221, §2º do CP).

Int. o réu, inclusive por hora certa, se necessário a teor do que estabelece 

o disposto no art. 370 c/c 362 do CPP.

Dê ciência ao representante do Ministério Público e advogado.

Cumpra.

 Cuiabá, 05 setembro de 2018.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 445160 Nr: 22012-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA MIRANDA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PEREIRA FERNANDES 

- OAB:18786/O

 Vistos.

Atento a tudo que do presente feito consta, qual restou prejudicada a 

audiência de instrução e julgamento, conforme certidão de fl. 106, então 

me resta senão redesignar a audiência, qual faço para o dia 11.10.2018 

às 14h00min.

Homologo a desistência da testemunha Vanderlei Miguel Kinach, formulado 

pela defesa fl. 109.

Int. a vítima e as testemunhas, requisitando-as ao seu superior hierárquico 

( art. 221, §2º CPP ).

Int. a ré e sua advogada, bem como as testemunhas arroladas.

Dê ciência ao ilustre representante do Ministério Público.

Cumpra.

 Cuiabá, 05 setembro de 2018.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 465685 Nr: 5544-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDIR AGOSTINHO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA NEUMANN RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SANTOS SERAFIM - 

OAB:33559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Uma vez que a petição e documentos de fls. 48/50 demonstra que, pela 

via administrativa, houve o indeferimento da prova requerida, tendo a 

SEJUDH informado que seu fornecimento só pode se dar por autorização 

judicial, e, considerando que a informação pode contribuir para a busca da 

verdade real, princípio norte do Processo Penal, defiro o pedido formulado.

2. Assim, oficie-se o Setor de Monitoramento Eletrônico solicitando que 

envie a este Juízo, no prazo de 10 dias, o itinerário da tornozeleira 

eletrônica do monitorando Valdir Agostinho Piran, do dia 06 de Dezembro 

de 2016.

3. Após, nos termos do art. 45 do CPP, ouça-se o Ministério Público para 

se manifestar, como custus legis, sobre a inicial e a resposta à acusação 

apresentada às fls. 41/47.

4. Em seguida, em observação ao princípio do contraditório, ouça-se a 

parte autora sobre as preliminares e demais fundamentos trazidos pela 

querelada.

5. Por fim, conclusos para fins do art. 397 ou 399, ambos do CPP.

6. Intimem-se.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 431745 Nr: 7534-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Restauração de Autos->Processo Especial do Código de 

Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL ESP. JUSTIÇA MILITAR 

DA CAPITAL, ANDERSON ROSSINI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: REITERAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, para vista 

do processo desarquivado - código 124319, bem como para manifestar no 

presente feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 310497 Nr: 8488-49.2011.811.0042
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 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZEFERINO DA SILVA, EDEVAGNER 

TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO 

GROSSO - OAB:, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 20079

 VISTOS ETC.

 Abram-se vistas às defesas para, no prazo de 5 dias, manifestarem se 

têm diligências a requerer (art. 427 CPPM).

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 301729 Nr: 18902-43.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ROGÉRIO MARTINI, RENÊ DE 

OLIVEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, Ricardo Silva Monteiro - OAB:3301

 CERTIFICO que serve a presente para intimar os réus, nas pessoas de 

seus respectivos advogados, Dr. Marciano Xavier das Neves, OAB/MT nº 

11.190 e Dr. Ricardo da Silva Monteiro, OAB/MT nº 3.301, quanto à sessão 

designada nestes autos conforme despacho/decisão, a seguir transcrita: 

"VISTOS ETC. HOMOLOGO as desistências de oitiva da testemunha de 

acusação Rogério Ferreira Flor Guimarães, bem como da exceção de 

impedimento apresentada às fls. 186/188 (fls. 190/191). Dando 

prosseguimento ao feito, DESIGNO sessão para o dia 8.11.2018, às 

13h30min, ocasião em que serão realizadas as oitivas das testemunhas 

arroladas pelas defesas às fls. 164/165 e 184/185 e os interrogatórios 

dos réus. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário para a realização 

do ato. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505899 Nr: 44889-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

da juntada de Ofício nº 158/2018 oriundo da Primeira Vara Criminal e Cível 

da Comarca de Canarana – MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n. 

3109-25.2018.811.0029 – Cód. 69130) e designada audiência para o dia 

10/10/2018, às 12h30min para INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS Patricia 

Maria Ritzmann, Eusebio Otavio Vilela Borges, Jonas Dantas Neto e Aline 

Pilocelli, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 155162 Nr: 2509-43.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS RIBEIRO BATISTA., ELIZEU 

LUCAS RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana de Jesus Carvalho 

Pimentel - OAB:15912/MT/

 “VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra CB PM RR JOÃO LUCAS RIBEIRO BATISTA e 

SD PM ELIZEU LUCAS RIBEIRO DA COSTA, dando-os como incursos nas 

penas do artigo 251, caput, nos moldes do artigo 53 e artigo 80 (por sete 

vezes), todos do Código Penal Militar.

Conforme a denúncia (fls. 8/18), em diversas ocasiões, os denunciados, 

valendo-se da condição de policiais militares, obtiveram vantagens ilícitas, 

em prejuízo alheio, induzindo e mantendo várias vítimas em erro, mediante 

ardil e meios fraudulentos.

1º Fato

 Segundo a exordial acusatória, no dia 22.10.2009, por volta das 23 horas, 

os denunciados foram até o Auto Posto Uirapuru, localizado na cidade de 

Nova Xavantina/MT, e tentaram convencer a vítima Ronaldo Martins dos 

Santos, guarda noturno do referido estabelecimento, a lhes emprestar a 

quantia de R$ 70,00 (setenta reais). Todavia, diante da negativa do 

ofendido em emprestar a quantia solicitada, os acusados propuseram que 

ele emprestasse somente a importância de R$ 30,00 (trinta reais), sob a 

alegação de que, posteriormente, pagariam com cartão, fazendo que a 

vítima entregasse a eles este valor.

 Conforme a peça inicial, o denunciado SD PM Elizeu ainda tomou a 

bicicleta do ofendido emprestada, aduzindo que iria até a residência do 

seu genitor, o corréu CB PM RR João Lucas, apanhar o cartão a fim de 

quitar o débito, tendo este último permanecido nas dependências do 

referido posto de combustíveis.

Relata a denúncia que, depois de algum tempo, o SD PM Elizeu telefonou 

para auto posto e, após conversar com o seu pai, informou a vítima que 

precisaria viajar naquele momento com o Capitão, arguindo que, no dia 

seguinte, o seu genitor pagaria a dívida e devolveria a bicicleta 

emprestada.

Consta que na madrugada do dia 23.10.2009, o SD PM Elizeu ligou 

novamente para o ofendido, indagando se o CB PM RR João Lucas já 

havia lhe procurado para pagar o débito e, diante da reposta negativa da 

vítima, este último compareceu no estabelecimento trazendo consigo tão 

somente a bicicleta que havia sido emprestada, ocasião que pediu ao 

guarda noturno mais R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de empréstimo.

Extrai-se da exordial que, nesta oportunidade, o denunciado SD PM Elizeu 

telefonou mais uma vez no posto de combustível e solicitou que a vítima 

emprestasse a quantia solicitada por seu pai, pois logo passaria no 

estabelecimento para abastecer, juntamente com o Capitão, e quitaria a 

dívida pendente.

De acordo com a exordial, o ofendido, desconfiado, recusou-se a 

emprestar o dinheiro ao CB PM RR João Lucas, instante em que o SD PM 

Elizeu passou o telefone a uma terceira pessoa que se intitulou Capitão da 

Polícia Militar, a qual aconselhou a vítima a fornecer a quantia ao graduado, 

pois se tratava de uma pessoa idosa e precisava descansar. O suposto 

Capitão teria dito, ainda, que no outro dia pela manhã, iria até o posto e 

passaria o cartão de abastecimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

mas o ofendido afirmou que aguardaria ele chegar com a viatura.

Consoante a denúncia, o suposto Capitão ainda insistiu várias vezes, 

porém, não obteve êxito, fazendo com que o CB PM RR João Lucas fosse 

embora, sem pagar os R$ 30,00 (trinta reais) à vítima Ronaldo Martins dos 

Santos.

2º Fato

 Conforme a denúncia, no começo do mês de agosto de 2009, em data não 

precisa, por volta das 04 horas, os denunciados foram até o Auto Posto 

Uirapuru, localizado na cidade de Nova Xavantina/MT e disseram para a 

vítima Leidimar Correia de Souza, frentista e caixa do referido 

estabelecimento comercial, que estavam precisando de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais) para resolver um problema familiar.

Ressoa que, visando persuadir o ofendido, argumentaram que, na manhã 

seguinte, assim que o Banco do Brasil da cidade abrisse, sacariam o 

montante e pagariam o empréstimo. Consta que, na ocasião, os 

denunciados apresentaram as suas respectivas carteiras funcionais e, 

como garantia do adimplemento da obrigação, o SD PM Elizeu deixou com a 

vítima um cartão Visa do MT Fomento, o que fez com que esta 

emprestasse o valor solicitado, ficando com o mencionado cartão em seu 

poder.

De acordo com a exordial, posteriormente, o CB PM RR João Lucas ainda 

procurou o ofendido para que este lhe vendesse um botijão de gás a 

prazo, sendo o crédito negado.

Extrai-se que, por diversas vezes, a vítima procurou os denunciados na 

tentativa de reaver o dinheiro emprestado, mas não obteve êxito.

3º Fato

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 640 de 891



 Consta da denúncia que, no início do mês de outubro de 2009, em data 

não precisa, os denunciados foram até o Auto Posto Uirapuru, localizado 

na cidade de Nova Xavantina/MT e o SD PM Elizeu relatou ao funcionário 

plantonista, Sr. Rubson Pereira dos Santos, que a sua genitora havia 

falecido naquele dia e que estavam precisando de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) para arcar com as despesas do funeral, alegando que 

até o final de semana ressarciriam o montante emprestado.

Segundo a exordial, diante do receio demonstrado pela vítima, os 

acusados apresentaram as suas respectivas carteiras funcionais e o SD 

PM Elizeu exibiu um Cartão Visa do Banco do Brasil, aduzindo que deixaria 

como garantia do pagamento do empréstimo.

Consoante a peça inicial, sentindo-se pressionado, o ofendido forneceu 

aos acusados a quantia solicitada e ainda inseriu R$ 100,00 (cem reais) 

em créditos em um cartão de celular da operadora Claro, bem como 

abasteceu 30 (trinta) litros de gasolina no veículo em que os acusados 

estavam.

Ressoa que, posteriormente, o SD PM Elizeu retornou ao posto de 

combustíveis e tomou mais R$ 50,00 (cinquenta reais) emprestado da 

vítima, bem como retomou o cartão bancário que havia deixado em 

garantia, sob a alegação de que iria até o Banco depositar o valor 

pendente.

De acordo com a denúncia, a conduta revelou-se novo engodo por meio 

da qual os denunciados se apropriaram dos valores referidos, pois não 

efetuaram qualquer depósito, nem mantiveram mais contato com o 

ofendido, que não recebeu o montante entregue a eles.

 4º Fato

 Segundo a exordial acusatória, em meados do mês de setembro de 2009, 

em data imprecisa, a vítima Aderivânio Silva Benevides estava em uma 

comemoração festiva em um estabelecimento comercial denominado “Élen 

Pizzaria”, localizado em Nova Xavantina/MT, quando foi apresentada ao 

SD PM Elizeu pelo amigo Eduarte.

 Consta que, na ocasião, o SD PM Elizeu contou ao ofendido Aderivânio 

que estava sem dinheiro e pediu que este lhe emprestasse a quantia de 

R$ 20,00 (vinte reais), pois na manhã seguinte lhe pagaria com uma 

requisição de combustível no valor de R$ 30,00 (trinta reais), o que foi 

aceito pela vítima, que entregou ao acusado o montante solicitado.

De acordo com a denúncia, no dia seguinte, o ofendido foi até a residência 

do SD PM Elizeu e foi atendido pelo CB PM RR João Lucas, que lhe afirmou 

que a requisição de combustível estava no interior das roupas de seu 

filho, o SD PM Elizeu e, quando estas foram lavadas, aquela acabou sendo 

destruída. Na oportunidade, solicitou à vítima que fornecesse o número de 

sua conta bancária, que o dinheiro do empréstimo seria depositado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 16.9.2009, o ofendido encontrou-se com 

o SD PM Elizeu nas dependências do Banco do Brasil e este lhe pediu que 

novamente fornecesse seus dados bancários para a quitação do débito, 

mas o dinheiro nunca foi depositado, o que deu ensejo ao registro de um 

boletim de ocorrência por parte da vítima na Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil, juntamente com outros ofendidos.

5º Fato

 Consta da denúncia que no dia 16.11.2009, por volta das 17h30, no 

interior da agência do Banco do Brasil do município de Nova Xavantina/MT, 

o SD PM Elizeu abordou o Sr. Claudemar Mariano de Oliveira e, se 

apresentando como policial militar, solicitou que este lhe emprestasse a 

importância de R$ 100,00 (cem reais), pois estava com o seu limite diário 

ultrapassado.

Ressoa que o denunciado SD PM Elizeu pediu que a vítima que lhe 

entregasse o valor em espécie naquele momento, pois imediatamente faria 

uma transferência para a sua conta corrente, tendo o ofendido entregado 

ao denunciado o valor solicitado e recebido, logo em seguida, um 

comprovante da suposta transferência efetuada.

De acordo com a denúncia, em análise detida do mencionado 

comprovante, o ofendido notou que a transferência tinha sido agendada 

para o dia seguinte, conforme consta no extrato acostado à fl. 103.

Extrai-se que, por diversas vezes, a vítima procurou o SD PM Elizeu para 

reaver o valor que havia lhe emprestado, mas o referido denunciado 

afirmou não possuir o montante pecuniário suficiente para quitar a dívida.

A denúncia narra que, do extrato bancário da vítima, acostado às fls. 

104/105, denota-se que, em momento algum, foi creditado o valor 

referente à suposta transferência realizada pelo denunciado SD PM Elizeu.

6º Fato

 Consta da inicial que, no dia 20.7.2009, por volta das 17 horas, em Nova 

Xavantina/MT, o denunciado SD PM Elizeu hospedou-se no hotel do Sr. 

Hermes Lima e, alegando ser policial militar, bem como conhecer vários 

membros da família do comerciante, angariou a confiança do dono do 

estabelecimento e ganhou um desconto de R$ 50,00 (cinquenta reais) na 

diária.

Narra a denúncia que o acusado, alegando estar sem dinheiro, pediu um 

empréstimo no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) à vítima que, de boa-fé, 

forneceu o valor imediatamente. Na ocasião, o policial militar pediu ao 

ofendido que lhe passasse seus dados bancários para que ele pudesse 

fazer a transferência da quantia, o que também foi fornecido.

Consoante a inicial, na madrugada, por volta das 3 horas, o SD PM Elizeu 

retornou ao hotel juntamente com o seu genitor, o CB PM RR João Lucas e, 

na oportunidade, solicitaram à vítima o empréstimo de mais R$ 100,00 (cem 

reais), aduzindo que precisariam levar uma viatura até a cidade de Barra 

do Garças/MT e que, pela manhã, fariam a transferência a seu favor, 

quitando a hospedagem e o débito contraído. Consta que, devido ao 

horário avançado, a vítima novamente emprestou o dinheiro aos 

denunciados.

De acordo com a inicial, na manhã seguinte, por volta das 6h15, o SD PM 

Elizeu retornou ao hotel trazendo um comprovante bancário, 

argumentando que, por erro, teria feito depósito de R$ 100,00 (cem reais) 

a maior, requerendo que a vítima lhe devolvesse a mencionada quantia, 

tendo o ofendido, frente ao acúmulo de serviço naquele horário, entregue 

a importância supostamente paga a mais.

Segundo a inicial, posteriormente, ao observar o comprovante entregue 

pelo denunciado SD PM Elizeu, a vítima percebeu que a transferência foi 

agendada para data futura, conforme extrato de fl. 102, todavia, o valor 

nunca foi creditado em sua conta bancária.

7º Fato

 Depreende-se da denúncia que, no início do mês de setembro, em data 

imprecisa, o moto taxista Magnos Jocemar Zabalotski efetuou quatro 

corridas ao acusado SD PM Elizeu, mas não recebeu o pagamento de 

nenhuma delas.

 Consta que no dia 12.9.2009, por volta das 13h30, o SD PM Elizeu 

telefonou para o ofendido e pediu que ele fosse até a sua casa para 

efetuar uma corrida, o que foi prontamente atendido.

Ressai que, ao chegar à residência do SD PM Elizeu, o CB PM RR João 

Lucas perguntou ao ofendido se ele podia trocar a importância de R$ 

100,00 (cem reais), tendo este respondido negativamente.

Depreende-se que, diante da resposta, o CB PM RR João Lucas disse 

para o ofendido passar R$ 50,00 (cinquenta reais) para o seu filho SD PM 

Elizeu e levá-lo para resolver uns problemas, pois quando retornasse da 

corrida, já teria trocado o dinheiro e pagaria a corrida efetuada e as 

atrasadas.

Conforme a inicial, diante da oportunidade em receber as corridas em 

atraso, a vítima realizou o serviço solicitado e ainda passou ao SD PM 

Elizeu a quantia solicitada pelo CB PM RR Joao Lucas.

A denúncia relata que, ao retornarem, o SD PM Elizeu entrou rapidamente 

na residência e de lá não saiu mais, deixando o ofendido à espera do 

pagamento na frente do imóvel por cerca de quinze minutos. A vítima, 

então, passou a chamar pelos denunciados, batendo reiteradamente no 

portão, oportunidade em que o CB PM RR João Lucas apareceu e informou 

ao ofendido que o SD PM Elizeu e o outro indivíduo que estava na 

residência haviam saído para trocar o dinheiro, solicitando que retornasse 

mais tarde.

Consta da denúncia que a vítima, por diversas vezes, procurou pelos 

denunciados a fim de receber os montantes devidos, entretanto, não 

logrou êxito em nenhuma delas.

A denúncia foi recebida em 29.06.2010, sendo determinado o 

processamento do feito perante o Juízo Singular (fl. 164).

Os réus foram devidamente citados (fls. 172 e 184) e interrogados em 

sessão realizada no dia 13.4.2011 (fls. 173/178).

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas de 

acusação Ronaldo Martins dos Santos, Rubson Pereira dos Santos, 

Aderivânio Silva Benevides, Hermes de Lima, Naildo Guedes Lima e 

Walderson Mendes da Silva (carta precatória de fls. 274/280).

Na fase de diligências, o representante ministerial e a defesa nada 

requereram (fls. 234 e 253 e verso).

Em sede de memoriais (fls. 255/258), o Parquet pugnou pela procedência 

da denúncia, requerendo a condenação dos réus pela prática do crime 

previsto no artigo 251, nos moldes dos artigos 53 e 80, todos do Código 

Penal Militar.

A defesa dos acusados, por sua vez, alegou, preliminarmente, a 
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inimputabilidade dos réus, por serem dependentes químicos à época dos 

fatos e, no mérito, requereu a absolvição dos denunciados, bem como a 

aplicação da pena-base no mínimo legal em caso de eventual condenação.

É o relatório.

DECIDO.

PRELIMINAR

Primeiramente, em relação à preliminar suscitada pela defesa, pugnando o 

reconhecimento da inimputabilidade penal dos réus, esta não merece 

guarida.

Com efeito, apesar dos acusados terem afirmado serem dependentes 

químicos à época dos fatos, o ofício de ofício de fls. 37/38 e os atestados 

de fls. 125/126, referentes a apenas um dos acusados e à época 

posterior aos eventos narrados na acusação, não fornecem elementos 

suficientes para comprovar a eventual inimputabilidade dos réus.

 Ademais, o vício, por si só, não basta à caracterização da dependência 

toxicológica, não tendo o condão de afastar ou reduzir a culpabilidade dos 

acusados.

 Neste sentido é a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 

EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 19 DA LEI N.º 6.3678/76 E ART. 

45 DA LEI N.º 11.343/2006. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE REALIZAÇÃO. 

DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A 

CULPABILIDADE. PERDA DO DISCERNIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO 

FATO DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. 

DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE 

OS PACIENTES ESTIVESSEM SOB O EFEITO DE ENTORPECENTES NO 

MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO. 1. Nos termos expressos do art. 19 

da Lei n.º 6.368/76 (atual art. 45 da Lei n.º 11.343/2006), a inimputabilidade 

ou semi-imputabilidade decorrente do uso de substância entorpecente ou 

que determine dependência física ou psíquica, seria apta para excluir a 

culpabilidade não apenas dos delitos tipificados no próprio diploma legal, 

mas de qualquer infração penal. 2. Para que haja exclusão ou diminuição 

da culpabilidade, a perda ou redução da capacidade de entendimento do 

caráter ilícito do fato, em razão do uso do entorpecente, deve ser 

decorrente de caso fortuito ou força maior. Em outras palavras, a 

dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização 

penal. 3. A tão-só alegação de ser o réu consumidor reiterado de drogas 

não torna obrigatória a realização do exame de dependência química, mas 

cabe ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias 

do crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato. 4. Ao afastar a 

referida nulidade, arguida na apelação defensiva, o Tribunal a quo, 

soberano na análise da matéria fática, entendeu que as provas colhidas 

na instrução não indicariam, sequer indiciariamente, que os Pacientes 

estivessem com a intelecção e volição prejudicadas durante a prática do 

crime, mas, ao contrário, as circunstâncias que envolveram o delito 

demonstrariam o pleno exercício da capacidade de discernimento dos 

agentes no momento da conduta delituosa. 5. Cerceamento de defesa ou 

prejuízo para a defesa não caracterizados. 6. Ordem denegada”. (STJ - 

HC 118.970/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

16/12/2010, DJe 07/02/2011).

“POLICIAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA QUE APONTOU A 

PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE VIOLAÇÃO DE 

SIGILO FUNCIONAL POR PARTE DE DOIS POLICIAIS MILITARES – 

CONDENAÇÃO DE UM DOS DENUNCIADOS E ABSOLVIÇÃO DO OUTRO – 

APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR ARGUINDO A NULIDADE DA 

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS 

DO ARTIGO 439, ALÍNEA “D”, DO CPPM POR SER DEPENDENTE QUÍMICO – 

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PARA AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO 

ENTRE OS CRIMES E DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM QUANTO 

À CONTINUIDADE DELITIVA – REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRELIMINAR – 

RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

REALIZADA DE FORMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA – CONJUNTO 

PROBATÓRIO PERFEITAMENTE APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – 

ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – 

CONTINUIDADE DELITIVA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO 

CÓDIGO PENAL COMUM – APELO DO MINISTERIO PÚBLICO REQUERENDO 

A CONDENAÇÃO DO CORRÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVAS 

EXISTENTES NOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO PELA 

PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – COAUTORIA 

PLENAMENTE DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA NO TOCANTE AO CRIME DE VIOLAÇÃO DO SIGILO – 

APELOS QUE COMPORTAM PARCIAL PROVIMENTO. (...). A simples 

alegação da presença de dependência química, sem a devida 

comprovação, não tem o condão de permitir a absolvição do apelante. 

(...)”. (STM – AP nº 007440/2017, Relator Fernando Pereira, 1ª Câmara, 

Julgado em 6.3.2018).

Outrossim, até então não se havia cogitado acerca da inimputabilidade dos 

réus e os depoimentos prestados pelas testemunhas durante a instrução 

criminal demonstram que os acusados se apresentavam lúcidos, 

aparentando pleno entendimento e determinação frente aos delitos 

cometidos.

Assim, sendo, não havendo elementos concretos nos autos indicando 

eventual supressão ou redução significativa da capacidade de 

entendimento ou autodeterminação dos acusados à época dos fatos, 

REJEITO a preliminar aventada.

MÉRITO

 1º Fato

 No que tange ao mérito, compulsando os autos, constata-se que a 

materialidade da conduta criminosa narrada na inicial no 1º fato está 

satisfatoriamente comprovada por meio da portaria de fl. 23, boletim de 

ocorrência de fl. 34, bem como pelas declarações da vítima Ronaldo 

Martins dos Santos e das testemunhas, prestadas durante a instrução 

processual.

Com relação à autoria, o réu SD PM Elizeu aduziu não se recordar do fato 

e o seu genitor, CB PM RR João Lucas, confirmou que emprestou a quantia 

de R$ 30,00 (trinta reais) da vítima Ronaldo Martins dos Santos, aduzindo, 

todavia, que efetuou o pagamento do empréstimo.

 A vítima Ronaldo Martins dos Santos declarou que trabalhava como 

guarda no “Auto Posto Uirapuru”, na cidade de Nova Xavantina/MT, e que 

já tinha sido avisado para tomar cuidado com os acusados, pelo fato deles 

estarem aplicando vários golpes nos moradores daquele município, tendo 

feito, inclusive, vítimas no referido estabelecimento comercial. Ponderou 

que, para sua surpresa, os réus o procuraram e tentaram, de várias 

formas, ludibriar-lhe.

Relatou que o SD PM Elizeu chegou ao auto posto afirmando ser policial 

militar na cidade de Confresa/MT e logo o chamou para conversar 

separadamente, próximo ao caixa da conveniência, onde o seu genitor se 

encontrava. Declarou que, logo em seguida, ele lhe pediu que lhe 

emprestasse a importância de R$ 70,00 (setenta reais), afirmando que 

passaria R$ 100,00 (cem reais) no cartão para que o ofendido ficasse 

com R$ 30,00 (trinta reais) para si.

A vítima Ronaldo declarou que se recusou a fazer a operação e os réus 

ficaram alterados, ocasião em que o SD PM Elizeu insistiu, dizendo que o 

valor seria para ajudar a Polícia Militar, até que lhe convenceu a entregar a 

quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Ponderou que, não obstante o SD PM Elizeu ter afirmado que faria o 

pagamento eletrônico, ao solicitar-lhe o cartão, ele lhe afirmou que o teria 

deixado em casa, tomando a sua bicicleta emprestada para buscar o 

mencionado cartão de crédito, ocasião em que foi acompanhado pelo pai.

A vítima relatou que, depois de algum tempo, o CB PM RR João Lucas 

retornou ao estabelecimento comercial e lhe passou uma ligação do SD PM 

Elizeu, na qual este afirmava que já estava no destacamento, fardado, 

para fazer uma viagem de emergência, anunciando que a bicicleta ficaria 

guardada na unidade militar e que o seu genitor iria até a sua residência 

para pegar o cartão de crédito.

Ponderou que, depois da conversa, o CB PM RR João Lucas deixou o local 

e, por volta das 2 horas, reapareceu com a bicicleta, tendo o SD PM Elizeu 

logo em seguida ligado no telefone do posto de combustível solicitando o 

empréstimo de mais R$ 50,00 (cinquenta reais) ou R$ 70,00 (setenta reais) 

para ser entregue ao seu pai, possibilitando que ele pudesse levar a sua 

mãe no outro dia cedo ao hospital.

Diante da recusa, o SD PM Elizeu disse que estava com o Capitão e o 

colocou para falar ao telefone, tendo o oficial, que na verdade era o seu 

irmão, afirmado à vítima que podia entregar o dinheiro ao CB PM RR João 

Lucas que ele passaria no posto após o banho para abastecer a viatura e 

passar o cartão da Polícia Militar, proposta que também foi rejeitada.

Aduziu que, ao ver que não conseguiria tomar nenhum empréstimo, o CB 

PM RR João Lucas deixou o posto de combustível por volta das 4 horas, 

sem fazer o pagamento do empréstimo.

Não obstante ambos os acusados alegarem ser dependentes químicos à 

época dos fatos, a vítima Ronaldo afirmou em juízo que, no momento da 
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ação, tanto o pai quanto o filho não aparentavam estar alcoolizados, 

tampouco drogados.

Desse modo, os elementos constantes nos autos demonstram que os 

acusados iludiram a boa fé da vítima, arquitetando estórias diversas para 

que ela lhes entregasse o dinheiro, com o claro objetivo de obterem 

vantagem ilícita, mediante artifício, ardil e meio fraudulento.

Outrossim, o acervo probatório é contundente a respeito da autoria, 

materialidade e dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente dos 

réus de cometerem o crime de estelionato em face da vítima Ronaldo 

Martins dos Santos.

Desta feita, a conduta dos réus se amolda às disposições contidas no 

artigo 251 do CPM, na medida em que configurados os quatro requisitos 

obrigatórios para sua caracterização, quais sejam: a obtenção de 

vantagem ilícita; o prejuízo causado à vítima; o uso de meio de ardil, ou 

artimanha e, o engodo utilizado para levá-la a acreditar que eles realmente 

estavam precisando de dinheiro no exato momento da solicitação, 

mantendo-a em erro.

Assim sendo, amplamente demonstradas a materialidade e a autoria 

delitiva, os réus devem ser condenados pela prática do crime de 

estelionato, previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, em face 

da vítima Ronaldo Martins dos Santos.

2º Fato

 Em relação ao crime de estelionato praticado em desfavor da vítima 

Leidimar Correia de Souza, compulsando os autos, constata-se que a 

materialidade da conduta criminosa está satisfatoriamente comprovada por 

meio da portaria de fl. 23, termo de apreensão de fls. 33 e 161, boletim de 

ocorrência de fls. 34, bem como pelas declarações das vítimas Ronaldo 

Martins dos Santos e Rubson Pereira dos Santos e das testemunhas, 

prestadas durante a instrução processual.

No que tange à autoria, os réus alegaram não se recordar dos fatos, pois 

eram dependentes químicos a época dos fatos.

Entretanto, não obstante a vítima Leidimar Correa de Souza não ter sido 

inquirida em juízo, os elementos constantes nos autos, especialmente as 

declarações prestadas pelos funcionários do estabelecimento comercial 

denominado “Auto Posto Uirapuru” e a apreensão do cartão da Agência de 

Fomento do Estado de Mato Grosso (MT Fomento), de propriedade do 

acusado SD PM Elizeu, entregue pela própria vítima na unidade militar de 

Nova Xavantina/MT, aliado às declarações do ofendido na fase inquisitorial 

e, ainda, o boletim de ocorrência de fl. 34, demonstram a efetiva 

ocorrência do delito por parte dos acusados SD PM Elizeu e CB PM RR 

João Lucas.

Com efeito, na fase inquisitorial, a vítima relatou que o SD PM Elizeu foi até 

o posto de combustível onde trabalhava, por volta das 3 horas, e lhe pediu 

R$ 20,00 (vinte reais) emprestados, prometendo fazer o pagamento pela 

manhã, antes que saísse em viagem.

 Ponderou que, minutos depois, o CB PM RR João Lucas chegou ao local e, 

após dizer que conhecia os seus familiares, apontando, inclusive, o nome 

de alguns deles, solicitou o empréstimo de mais R$ 60,00 (sessenta reais), 

valor este que seu filho SD PM Elizeu se incumbiria de pagar no período 

matutino, tendo emprestado a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) ao CB 

PM.

O ofendido declarou que, por volta das 05h30, o SD PM Elizeu retornou ao 

seu local de trabalho e lhe pediu mais R$ 60,00 (sessenta reais) para 

consertar o pneu do carro, alegando que pagaria o empréstimo assim que 

o seu cartão bancário fosse liberado pelo banco, deixando consigo, como 

garantia da dívida, o seu cartão de servidor do MT Fomento. Relatou que o 

réu ainda lhe pediu a sua motocicleta emprestada, mas negou este último 

pedido.

Por fim, a vítima afirmou que o SD PM Elizeu não retornou no horário 

combinado para quitar a dívida de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

contraída, o que fez com que ela procurasse a companhia da Polícia Militar 

da cidade para informar o caso e entregar o cartão de servidor que lhe foi 

dado como garantia de pagamento do empréstimo.

A entrega do mencionado cartão está evidenciada pelo termo de 

apreensão de fl. 33 e 161. Outrossim, o boletim de ocorrência de fl. 34 

demonstra que outros funcionários do posto, além dos que foram 

inquiridos em juízo (Ronaldo e Rubson) também foram lesados pelos réus.

Ademais, as vítimas Ronaldo Martins dos Santos e Rubson Pereira dos 

Santos, em juízo, declararam que a vítima Leidimar Correia de Souza 

também entregou dinheiro aos acusados, o que corrobora as afirmativas 

lançadas pelo ofendido durante o inquérito policial militar, de que os réus 

obtiveram para si, vantagem indevida, mantendo-o em erro, mediante ardil.

Impende consignar que o fato da vítima não ter sido ouvida em juízo para 

ratificar as declarações prestadas durante a fase inquisitorial não afronta 

o art. 297 do CPPM, já que uma prova colhida no inquérito pode servir de 

auxílio ao juízo, desde que devidamente confirmada pelo material firmado 

sob o crivo do contraditório, como ocorre neste caso.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PENAL MILITAR – Concussão – Exigência de vantagem indevida que 

basta para consumar o delito – Autoria – Prova indiciária. Fatos e 

circunstâncias que, isoladamente, não configuram crime, mas que 

permitem ao julgador firmar sua livre convicção fundamentada. Conjunto 

probatório harmonioso, farto e coeso apontando o apelante como autor da 

conduta – Dosimetria. Pena fixada acima do mínimo legal, devidamente 

fundamentada pelo MM Juiz a quo. Circunstâncias judiciais presentes. 

Bons antecedentes e primariedade do réu que não entram na fixação da 

pena base durante a primeira etapa do método trifásico. Recurso não 

provido”. (TJMSP - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 6.436/11, Relator CLOVIS 

SANTINON, 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Julgado 

em 11.10.2012)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO FORMAL – 

ART. 157, §2.º, I C/C ART. 70, CAPUT, AMBOS DO CP – CONDENAÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – 1. 

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE PROVADA E 

AUTORIA INQUESTIONÁVEL – PROVAS JUDICIAIS QUE CORROBORARAM 

OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO [ART. 155 DO CPP] – INCIDÊNCIA DOS 

ENUNCIADOS 8 E 29 DA TCCR DO TJMT – 2. (...) – RECURSOS 

CONHECIDOS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E DO RÉU 

APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando provada a 

materialidade e a autoria delitivas, mediante produção de prova judicial 

confirmatória dos elementos de informação, não há falar em absolvição, 

porquanto observado o art. 155 do CPP e os Enunciados 8 e 29 da TCCR 

do TJMT. 2. (...)”. (Ap 149453/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS - ROUBOS À 

MÃO ARMADA E CONCURSO DE AGENTES - ART. 242, § 2º, I, II E III, C/C 

30, II, NA FORMA DO ART. 53, DO CPM, E ART. 242, § 2º, INCISOS I E II 

(DUAS VEZES), C/C 53, DO CPM - CONDENAÇÃO - 1. NULIDADE 

PROCESSUAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - ALEGADA 

CONDENAÇÃO POR FATO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA - 

INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS ESTREITOS LIMITES DA 

ACUSAÇÃO - 2. NULIDADE PROCESSUAL - OFENSA AOS COROLÁRIOS 

DA VERDADE REAL E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS - 

OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS TESES E PROVAS PRODUZIDAS 

PELA DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - REBATE IMPLÍCITO - 

DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM PORMENORIZADA DOS TEMAS 

DEFENSIVOS - 3. NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INDEVIDA DISPENSA DO APELANTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO - 

AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - OFENSA AO ART. 431, § 5º, 

DO CPPM - NÃO VISUALIZAÇÃO - CISÃO DE JULGAMENTO DOS CRIMES 

CONEXOS DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA 

MILITAR E DO JUIZ DE DIREITO DA VARA MILITAR - ANUÊNCIA DA 

DEFESA - DESNECESSIDADE - ART. 431, § 5º, DO CPPM - OFENSA - 

INOCORRÊNCIA - APELANTE QUE NÃO FOI DENUNCIADO PELO CRIME 

MILITAR JULGADO PELO CONSELHO PERMANENTE MILITAR - 4. 

NULIDADE PROCESSUAL - INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA 

INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE - OMISSÃO DA LEI PROCESSUAL MILITAR - AUSÊNCIA - 

INSTRUÇÃO CRIMINAL OCORRIDA ANTES DA REPERCUSSÃO GERAL 

AFIRMADA NO HC 127900/AM, DO PRETÓRIO EXCELSO - MODULAÇÃO 

DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE NÃO ATINGE O CASO ORA VERSANDO 

NULIDADES NÃO APARENTES - 5. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA - PROVA ESTRITAMENTE INQUISITORIAL - QUESTIONADA 

LEGALIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA 

DEFESA, FAVOR REI E DEVIDO PROCESSO LEGAL - OFENSA AOS ARTS. 

155, 381, III, E 386, VII, DO CPP, ART. 13 DO CP E ARTS. 5º, LIV E LVII, E 

93, IX, DA CF - IMPROCEDÊNCIA. 1. (...) Desde a exposição de motivos do 

Código Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o 

mesmo valor das provas diretas, por não se poder detectar qualquer 

hierarquia entre os elementos de prova, por não existir necessariamente 

maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. O Pretório 

Excelso já teve a oportunidade de esclarece que em sede de concurso de 
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agentes no roubo, é prescindível a presença física dos participantes, 

desde que tenham se comprometido a cumprir missões específicas (STF, 

HC 70395-0, Rel. Paulo Brossard, DJU de 6/5/1994, p. 10469).O enunciado 

n. 11, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 

101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais 

Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, estabelece 

que "A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem 

valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova." 

Com efeito, a confissão inquisitorial, ainda que não ratificada em Juízo, 

constitui elemento de prova apto a ensejar a condenação, mormente 

porque reforçada pela prisão em flagrante delito, apreensão da res furtiva, 

depoimento de oficial policial militar (Enunciado Orientativo n. 8/TJ), 

tornando irrelevante que o confitente não tenha confirmado em Juízo a 

delação criminal.O art. 155 do CPP, aplicável analogicamente ao CPPM, 

estabelece expressamente a idoneidade da prova irrepetível, no caso, a 

apreensão dos instrumentos do crime, colhida no caderno informativo, 

que, por essa natureza, não precisa ser ratificada em Juízo.6. Apelos 

desprovidos”. (Ap 155946/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 

08/06/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE 

CIRCUNSTANCIADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE 

ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA 

PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA 

DEMONSTRADA PELA ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS 

EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADOS SOB O 

CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, VÁLIDOS E 

SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – APELO DESPROVIDO. É descabido o pleito de absolvição do 

apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão 

comprovadas nestes autos, especialmente pela sua confissão 

extrajudicial e pela gravação da imagem do apelante pelas câmeras de 

segurança corroboradas, judicialmente, pelas declarações da vítima, 

apontando-o como um dos autores do fato narrado na denúncia”. (Ap 

28334/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

Dessa forma, configurados os requisitos para a caracterização do crime 

descrito no artigo 251, caput, do CPM e diante da comprovação da autoria 

e prova suficiente da materialidade, os réus devem ser condenados por 

este delito.

3º Fato

 No que pertine ao crime de estelionato praticado em desfavor da vítima 

Rubson Pereira dos Santos, constata-se que a materialidade da conduta 

criminosa está satisfatoriamente comprovada por meio da portaria de fl. 

23, boletim de ocorrência de fls. 34, bem como pelas declarações da 

referida vítima e das testemunhas, prestadas durante a instrução 

processual.

Quanto à autoria, não obstante o réu SD PM Elizeu afirmar não se recordar 

dos fatos, sob a alegação de que não tinha o completo discernimento de 

seus atos em virtude do uso de drogas, o frentista Rubson Pereira dos 

Santos, funcionário do Auto Posto Uirapuru, localizado na cidade de Nova 

Xavantina/MT, declarou em juízo que ele foi até o estabelecimento e lhe 

pediu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para comprar remédios para 

a sua mãe, que estava entre a vida e a morte no hospital, já que não tinha 

como sacar o dinheiro em virtude do adiantado da hora.

Asseverou que, por conhecer o irmão do mencionado acusado, bem como 

em razão dele ter se apresentado como policial militar, emprestou-lhe o 

dinheiro, com a promessa de recebimento no mês seguinte. Relatou que, 

no mesmo dia, teve conhecimento de que o SD PM Elizeu e seu pai 

estavam “passando calote” nos moradores da cidade e que procurou o 

soldado várias vezes para receber o valor emprestado, porém ele sempre 

afirmava que depois depositaria, com juros, o que nunca ocorreu.

Alegou que o SD PM Elizeu ainda foi outra vez ao posto de combustível 

para tomar-lhe R$ 100,00 (cem reais) emprestado, mas negou ajuda desta 

vez, já que não tinha recebido o valor anteriormente cedido.

 Contou, ainda, que os seus colegas de trabalho Leidimar e Bruno também 

foram vítimas dos acusados.

Como se vê, no curso da instrução probatória, restou demonstrado que a 

conduta do acusado SD PM Elizeu se mostrou voltada para obter 

vantagem ilícita da vítima Rubson Pereira dos Santos, mediante a utilização 

de meio fraudulento, causando prejuízo ao ofendido no montante de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), estando configurado, dessa forma, o 

crime de estelionato em relação a ele.

Assim sendo, diante da comprovação da autoria e prova suficiente de 

materialidade, o acusado SD PM Elizeu deve ser condenado nas penas do 

artigo 251, caput, do Código Penal Militar.

Todavia, em que pese a denúncia se referir aos “denunciados” na 

descrição do 3º fato, a autoria delitiva em relação ao réu CB PM João 

Lucas não restou evidenciada, na medida em que o ofendido Rubson 

Pereira dos Santos foi categórico em afirmar, em juízo, que foi procurado 

tão somente pelo SD PM Elizeu na data dos fatos para a realização do 

empréstimo.

Desse modo, a insuficiência probatória em relação à participação do 

acusado CB PM João Lucas na prática do delito perpetrado em face da 

vítima Rubson Pereira dos Santos enseja a absolvição do mencionado réu, 

com fulcro no art. 439, alíneas c e e, do CPPM.

 4º Fato

 A materialidade do crime de estelionato perpetrado em face da vítima 

Aderivânio Silva Benevides, bem como a autoria, está satisfatoriamente 

comprovada por meio da portaria de fl. 23, boletim de ocorrência de fls. 

100/101 e pelas declarações da vítima e das testemunhas, colhidas 

durante a instrução processual.

Nesta toada, a vítima Aderivânio Silva Benevides declarou que foi 

apresentado ao SD PM Elizeu durante uma festa por um amigo em comum 

entre eles e que, na mesma ocasião, o acusado lhe pediu R$ 20,00 (vinte 

reais) para tomar alguma bebida, pois estava sem nenhum dinheiro no 

bolso.

 Afirmou que, pelo empréstimo, o réu lhe prometeu uma requisição de 

combustível no valor de R$ 30,00 (trinta reais) e que, no dia seguinte, foi 

até a residência dele para pegar a referida requisição, mas o acusado 

desvencilhou-se do pagamento da dívida, alegando que sua avó teria 

lavado a calça que vestia com a requisição em seu interior na máquina de 

lavar roupas e a ordem teria se deteriorado.

O ofendido contou que, na mesma data, por volta das 4 horas, emprestou 

sua motocicleta ao acusado SD PM Elizeu e ao réu CB PM RR João Lucas, 

para que eles pudessem buscar uma tarrafa de pesca e, posteriormente, 

ficou sabendo que eles teriam utilizado o seu veículo para se deslocarem 

até uma “boca de fumo” para comprar droga.

 Acerca do modus operandi utilizado para a prática dos delitos, a 

testemunha afirmou que “a conversa deles era algo terrível” no sentido de 

fazer com que a vítima entregasse a eles tudo o que quisessem, 

asseverando que o pai sempre apoiava o filho nas práticas delituosas, o 

que reforça a presença do elemento subjetivo do crime, qual seja, o dolo 

anterior ao emprego do meio fraudulento, no sentido de obter vantagem 

indevida.

 É de bom alvitre registrar que as testemunhas SGT Walderson Mendes da 

Silva e Naildo Guedes Lima declararam em juízo que, em diversas 

ocasiões, foram procurados na unidade militar por populares, que 

relatavam situação semelhante às narradas nos autos e pediam 

providências, havendo registros em boletins de ocorrência, que foram 

encaminhados aos superiores para as devidas providências, o que denota 

que os réus praticaram o delito em série no município de Nova 

Xavantina/MT, causando prejuízo para diversas vítimas, inclusive para o 

ofendido Aderivânio Silva Benevides.

Desta feita, comprovadas a materialidade e autoria delitivas e estando 

presentes os pressupostos para a configuração do crime de estelionato, 

os denunciados devem ser condenados pela prática do delito tipificado no 

art. 251, caput, do Código Penal Militar.

 5º Fato

 Compulsando os autos, constata-se que a materialidade e a autoria 

delitivas da conduta criminosa perpetrada em face da vítima Claudemar 

Mariano de Oliveira estão satisfatoriamente comprovadas por meio da 

portaria de fl. 23, boletim de ocorrência de fls. 100/101, comprovante e 

extrato bancário de fls. 103/106, bem como pelas declarações do ofendido 

e das testemunhas, prestadas durante a instrução processual.

Os elementos constantes no caderno processual são contundentes no 

sentido de apontar o acusado SD PM Elizeu como autor do crime de 

estelionato, já que demonstram que ele utilizou-se de engodo para induzir 

a erro a vítima Claudemar Mariano, fazendo com que ela depositasse R$ 

100,00 (cem reais) na conta bancária do réu, achando que este 

imediatamente lhe devolveria o valor por meio de transferência bancária.

A vítima, na fase inquisitorial, argumentou que no dia 16.11.2009 estava no 

interior da agência do Banco do Brasil, em Nova Xavantina/MT, quando o 
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acusado SD PM Elizeu se aproximou e se apresentou como policial militar, 

pedindo-lhe que emprestasse a importância de R$ 100,00 (cem reais), pois 

já não podia mais sacar dinheiro da sua conta bancária em face de ter 

realizado vários saques durante o dia.

Com a promessa do acusado de efetuar uma transferência entre contas 

na mesma hora, a vítima contou que entregou o dinheiro ao réu e este fez 

a transferência bancária ali mesmo, tendo, após a conclusão da 

transferência, lhe entregue o recibo e deixado o local. Assinalou que, ao 

verificar o extrato, percebeu que se tratava de transferência agendada.

Afirmou que, no dia seguinte, encontrou o réu SD PM Elizeu na mesma 

agência bancária e lhe cobrou o valor emprestado, ocasião que ele se 

prontificou a pagar-lhe o valor devido, pedindo que o acompanhasse até a 

sua residência. A vítima pontuou que, ao chegar à casa do réu, este lhe 

disse que não dispunha do valor para efetuar o pagamento da dívida e lhe 

assegurou que, no período noturno, faria nova transferência, desta vez 

no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), pois iria entrar dinheiro em sua 

conta bancária, proveniente de um empréstimo contraído.

A vítima Claudemar Mariano afirmou que o réu SD PM Elizeu novamente fez 

uma transferência agendada para o dia seguinte (18.11.2009), todavia, o 

valor nunca foi creditado em sua conta corrente.

O depoimento prestado pelo ofendido ao encarregado do inquérito policial 

militar encontra respaldo no comprovante de transferência acostado à fl. 

103, bem como no extrato bancário de fls. 104/106 e no boletim de 

ocorrência de fls. 100/101, e os fatos foram corroborados pelo 

depoimento da vítima Ronaldo Martins dos Santos em Juízo, a qual 

asseverou ter conhecimento de que o ofendido Claudemar Mariano 

entregou dinheiro ao réu SD PM Elizeu.

Frise-se que, a despeito da vítima Claudemar Mariano não ter sido ouvida 

em juízo, as provas judiciais colhidas, especialmente os depoimentos das 

demais vítimas, confirmam os elementos de informação colhidos no 

caderno inquisitivo, os quais relatam idêntico modus operandi utilizado pelo 

acusado para lesar o patrimônio de vários moradores da comarca de Nova 

Xavantina/MT, consistente na promessa de transferência imediata de 

valores por meio de contas correntes, que jamais foi creditada em favor 

das vítimas ouvidas durante a persecução penal.

Dessa forma, a conduta perpetrada pelo acusado SD PM Elizeu revela 

mais um engodo utilizado no intuito obter vantagem indevida, em detrimento 

do patrimônio alheio, restando configurado o crime de estelionato.

Desta feita, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, o SD PM 

Elizeu deve ser condenado pelo crime tipificado no artigo 251, caput, do 

Código Penal Militar.

6º Fato

 A materialidade da conduta criminosa perpetrada em relação à vítima 

Hermes de Lima está satisfatoriamente comprovada por meio da portaria 

de fl. 23, comprovante de transferência bancária de fl. 102, bem como 

pelas declarações do ofendido e das testemunhas, prestadas durante a 

instrução processual.

Com relação à autoria, o réu SD PM Elizeu aduziu não se recordar dos 

fatos e o seu genitor, CB PM RR João Lucas, não negou a prática do 

crime, alegando, todavia, assim como o seu filho, ser dependente químico 

à época dos fatos, bem como ter efetuado o pagamento de parte do valor 

tomado como empréstimo.

A vítima Hermes de Lima revelou em juízo o elevado grau de astúcia dos 

acusados, pois, além do SD PM Elizeu ter se hospedado em seu hotel pela 

metade do preço da diária, a título de desconto, ainda lhe pediu R$ 50,00 

(cinquenta reais) emprestado porque estava sem dinheiro no momento, 

saindo do estabelecimento com a chave do quarto.

 O ofendido declarou que, durante a madrugada, por volta das 3 horas, o 

SD PM Elizeu retornou ao hotel com o seu pai e, em nome da Corporação, 

ambos pediram R$ 100,00 (cem reais) para levar uma viatura até a cidade 

de Barra do Garças/MT e trazer outro veículo oficial do referido município, 

alegando que, pela manhã, transfeririam o dinheiro para pagamento da 

diária e dos valores tomados como empréstimo, mas isso era apenas 

falácia, mais um engodo utilizado pelos réus para angariar dinheiro.

Afirmou que, pela manhã, o acusado SD PM Elizeu foi até o seu 

estabelecimento comercial na posse de um comprovante de transferência 

e, afirmando ter depositado valor a maior em sua conta bancária, pediu 

que lhe restituísse o montante depositado a mais, o que foi feito sem uma 

análise acurada do referido comprovante, em face do réu ter comparecido 

ao local em horário de maior movimento no hotel.

 O ofendido ponderou que, após avaliar detidamente o comprovante de 

transferência de fl. 102, constatou que se tratava de evento agendado, 

bem como relatou que o valor nunca foi creditado em sua conta corrente, 

tendo restituído apenas o montante de R$ 100,00 (cem reais), por meio da 

genitora do CB PM João Lucas.

Hermes de Lima relatou que os réus, no momento do delito, demonstravam 

que estavam precisando imensamente do valor solicitado e que eles 

sempre propunham o pagamento de imediato, por meio de transferência 

bancária, até que se deslocassem até uma agência, evidenciando muita 

pressa no recebimento do empréstimo.

 Este artifício, na realidade, denota o modo utilizado para atrair as vítimas, 

já que o ofendido Hermes relatou que o acusado CB PM RR João Lucas 

abordava as pessoas no interior da agência bancária e pedia para que 

elas lhe emprestassem dinheiro, sob a alegação de que o limite diário deles 

já estava ultrapassado, fazendo com que elas entregassem o valor 

naquele instante para, só depois, constatarem que a transferência 

agendada jamais seria creditada em suas contas bancárias.

Outrossim, o comprovante da transferência efetivada pelo acusado CB PM 

RR João Lucas para o ofendido, acostado à fl. 102, constando o 

agendamento do evento, comprova que os réus utilizavam deste artifício 

para obterem vantagem indevida, causando prejuízo para as vítimas, 

conforme demonstrado durante a persecução penal.

 Desta feita, estando a confissão do réu CB PM João Lucas em 

consonância com as demais provas do caderno processual, 

especialmente com a palavra da vítima e o documento de fl. 102, a 

condenação dos acusados CB PM João Lucas e SD PM Elizeu nas penas 

do artigo 251, caput, do Código Penal Militar, é a medida que se impõe.

7º Fato

 Em relação ao crime de estelionato praticado em desfavor da vítima 

Magnos Jocemar Zabalotski, compulsando os autos, constata-se que não 

há provas aptas a configurar a materialidade e autoria do crime imputado 

aos réus, não havendo elementos, portanto, para ensejar um decreto 

condenatório.

Com efeito, na fase inquisitorial, a vítima declarou que trabalhava como 

mototaxista e que o SD PM Elizeu lhe telefonou no dia 12.9.2009, por volta 

das 13h30, solicitando que ela fosse até a sua residência para fazer uma 

corrida.

 O ofendido ponderou que, ao chegar ao imóvel, o CB PM João Lucas lhe 

perguntou se ele trocava R$ 100,00 (cem reais) e, diante da resposta 

negativa, pediu que ele desse R$ 50,00 (cinquenta reais) ao seu filho SD 

PM Elizeu e o levasse para resolver uns problemas na rua, pois quando 

retornassem pagaria as corridas que o soldado lhe devia, bem como o 

empréstimo dado naquele momento.

 Verberou que, diante da possibilidade de receber as corridas atrasadas, 

entregou R$ 50,00 (cinquenta reais) ao SD PM Elizeu e o levou ao local por 

ele indicado, porém, ao retornar à casa dos réus, o soldado entrou no 

imóvel e de lá não saiu mais.

A vítima afirmou perante a autoridade policial que, após chamar 

reiteradamente os acusados, o CB PM João Lucas apareceu e afirmou que 

a pessoa que tinha ido trocar os R$ 100,00 (cem reais) ainda não havia 

retornado, solicitando que o ofendido voltasse mais tarde, o que foi feito, 

sem êxito, todavia, no recebimento da dívida e do valor emprestado.

 Não obstante as declarações prestadas pelo ofendido na fase 

inquisitorial, as provas produzidas no inquérito policial em relação ao 

referido delito não foram confirmadas em juízo, já que a vítima Magnos 

Jocemar não foi localizada e as demais vítimas e testemunhas ouvidas 

nada puderam confirmar em relação à acusação neste ponto, o que foi 

corroborado pela negativa por parte dos acusados.

De outra feita, a condenação encontraria frontal óbice no artigo 155 do 

Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 

3º, alínea a, do Código de Processo Penal Militar, em caso de sua 

ocorrência, pois esta seria baseada exclusivamente nos elementos 

colhidos durante o inquérito policial que ainda assim não se mostram 

suficientes.

O que se conclui, portanto, é que não há certeza da própria materialidade 

do delito e de sua autoria.

Portanto, é clarividente que os elementos existentes nos autos são 

insuficientes para ensejar a condenação dos réus por este delito, 

devendo ser absolvidos desta acusação, em homenagem ao princípio do 

in dúbio pro reo.

Ademais, restou provado nos autos que os réus agiram em conjunto 

durante a prática do delito em face das vítimas Ronaldo Martins dos 

Santos (1º fato), Leidimar Corria de Souza (2º fato), Aderivânio Silva 

Benevides (4º fato) e Hermes de Lima (6º fato), extraindo-se do feito que, 
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em relação aos ofendidos Rubson Pereira dos Santos (3º fato) e 

Claudemar Mariano de Oliveira (5º fato), o acusado SD PM Elizeu agiu 

sozinho.

 Outrossim, no presente caso, por tudo que consta dos autos, é possível 

constatar que o réu SD PM Elizeu ludibriou 6 (seis) vítimas e que o 

acusado CB PM RR João Lucas não esteve com ele em 2 (duas) ocasiões 

(vítimas Rubson Pereira dos Santos e Claudemar Mariano de Oliveira), 

durante os meses de julho a novembro do ano de 2009, conforme 

documentos de fls. 34, 37/38, 41, 84, 99/106 e declarações prestadas 

pelas vítimas e testemunhas durante a instrução processual.

Neste contexto, pelas declarações e documentos constantes nos autos, 

restou evidente a demonstração de uma homogeneidade temporal, 

espacial, de forma, de execução e de elemento subjetivo, razão pela qual 

deve ser reconhecida a continuidade delitiva no caso em análise.

Desta forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, por 

consequência:

a) CONDENO o réu SD PM ELIZEU LUCAS RIBEIRO DA COSTA, qualificado 

nos autos, nas penas do artigo art. 251, caput, c/c art. 80, ambos do 

Código Penal Militar, pela prática das condutas descritas nos fatos 1 ao 6 

da denúncia;

 b) CONDENO o réu CB PM RR JOÃO LUCAS RIBEIRO BATISTA, 

qualificado nos autos, nas penas do artigo art. art. 251, caput, c/c art. 80, 

ambos do Código Penal Militar, pela prática das condutas descritas nos 

fatos 1, 2, 4 e 6 da inicial;

c) ABSOLVO o réu SD PM ELIZEU LUCAS RIBEIRO DA COSTA, qualificado 

nos autos, da acusação que lhe foi imputada na denúncia no 7º fato, o 

que faço com fulcro no art. 439, alínea e, do Código de Processo Penal 

Militar.

d) ABSOLVO o réu CB PM RR JOÃO LUCAS RIBEIRO BATISTA, qualificado 

nos autos, da acusação que lhe foi imputada na denúncia nos fatos 3 e 7, 

o que faço com fulcro no art. 439, alíneas c e e, do Código de Processo 

Penal Militar.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, 

passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 69 do Código Penal 

Militar.

DA APLICAÇÃO DA PENA

Réu SD PM ELIZEU LUCAS RIBEIRO DA COSTA

Do crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar – Vítima 

Ronaldo Martins dos Santos – 1º Fato.

A pena prevista para o crime de estelionato, previsto no artigo 251, caput, 

do Código Penal Militar é de reclusão, de dois a sete anos.

 Constata-se que a gravidade do delito não supera os elementos inerentes 

ao tipo penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do 

réu. As consequências do delito são as naturais do tipo. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os motivos do crime, de 

acordo com as declarações do próprio acusado, decorriam da sua 

condição de dependente químico. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

 Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

2 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de 

pena, de modo que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão 

para este crime.

Do crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar – Vítima 

Leidimar Correia de Souza – 2º Fato .

Constata-se que a gravidade do delito não supera os elementos inerentes 

ao tipo penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do 

réu. As consequências do delito são as naturais do tipo. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os motivos do crime, de 

acordo com as declarações do próprio acusado, decorriam da sua 

condição de dependente químico. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

 Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

2 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de 

pena, de modo que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão 

para este crime.

Do crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar – Vítima 

Rubson Pereira dos Santos - 3º Fato.

Constata-se que a gravidade do delito não supera os elementos inerentes 

ao tipo penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do 

réu. As consequências do delito são as naturais do tipo. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os motivos do crime, de 

acordo com as declarações do próprio acusado, decorriam da sua 

condição de dependente químico. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

 Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

2 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de 

pena, de modo que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão 

para este crime.

Do crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar – Vítima 

Aderivânio Silva Benevides – 4º Fato.

Constata-se que a gravidade do delito não supera os elementos inerentes 

ao tipo penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do 

réu. As consequências do delito são as naturais do tipo. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os motivos do crime, de 

acordo com as declarações do próprio acusado, decorriam da sua 

condição de dependente químico. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

 Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

2 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de 

pena, de modo que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão 

para este crime.

Do crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar – Vítima 

Claudemar Mariano de Oliveira – 5º Fato.

Constata-se que a gravidade do delito não supera os elementos inerentes 

ao tipo penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do 

réu. As consequências do delito são as naturais do tipo. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os motivos do crime, de 

acordo com as declarações do próprio acusado, decorriam da sua 

condição de dependente químico. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

 Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

2 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de 

pena, de modo que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão 

para este crime.

Do crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar – Vítima 

Hermes de Lima – 6º Fato.

Constata-se que a gravidade do delito não supera os elementos inerentes 

ao tipo penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do 

réu. As consequências do delito são as naturais do tipo. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os motivos do crime, de 

acordo com as declarações do próprio acusado, decorriam da sua 

condição de dependente químico. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

 Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

2 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de 

pena, de modo que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão 

para este crime.

Ademais, verifico que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou 

seis crimes de estelionato, nas mesmas condições de tempo, lugar e 

maneira de execução, devendo os subsequentes ser considerados como 
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continuação do primeiro, conforme art. 80 do Código Penal Militar (crime 

continuado). Assim sendo, com base nos critérios de fixação de pena 

descritos no artigo 79 do mesmo códex, por se tratar de pena privativa de 

liberdade da mesma espécie, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de 

reclusão.

A pena do réu SD PM Elizeu Lucas Ribeiro da Costa será cumprida no 

regime fechado, conforme art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, aplicado 

subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea a, do Código de Processo 

Penal Militar.

Réu CB PM JOÃO LUCAS RIBEIRO BATISTA

Do crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar – Vítima 

Ronaldo Martins dos Santos – 1º Fato.

A pena prevista para o crime de estelionato, previsto no artigo 251, caput, 

do Código Penal Militar é de reclusão, de dois a sete anos.

 Constata-se que a gravidade do delito não supera os elementos inerentes 

ao tipo penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do 

réu. As consequências do delito são as naturais do tipo. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os motivos do crime, de 

acordo com as declarações do próprio acusado, decorriam da sua 

condição de dependente químico. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

 Assim, para este crime, de acordo com as circunstâncias judiciais do 

artigo 69 do Código Penal Militar, fixo a pena base em 02 (dois) anos de 

reclusão, a qual torno definitiva, já que, em face da confissão (art. 72, III, 

d, CPM), a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal já fixado e 

considerando que não há agravantes, causas de aumento ou diminuição 

de pena.

Do crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar – Vítima 

Leidimar Correia de Souza – 2º Fato .

Constata-se que a gravidade do delito não supera os elementos inerentes 

ao tipo penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do 

réu. As consequências do delito são as naturais do tipo. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os motivos do crime, de 

acordo com as declarações do próprio acusado, decorriam da sua 

condição de dependente químico. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

 Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

2 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de 

pena, de modo que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão 

para este crime.

Do crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar – Vítima 

Aderivânio Silva Benevides – 4º Fato.

Constata-se que a gravidade do delito não supera os elementos inerentes 

ao tipo penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do 

réu. As consequências do delito são as naturais do tipo. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os motivos do crime, de 

acordo com as declarações do próprio acusado, decorriam da sua 

condição de dependente químico. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

 Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

2 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase 

da dosimetria.

Na terceira fase também não há causas de aumento ou diminuição de 

pena, de modo que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão 

para este crime.

Do crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar – Vítima 

Hermes de Lima – 6º Fato.

Constata-se que a gravidade do delito não supera os elementos inerentes 

ao tipo penal. Não se verificam elementos para avaliar a personalidade do 

réu. As consequências do delito são as naturais do tipo. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente, já que ínsitos à tipificação penal. Os motivos do crime, de 

acordo com as declarações do próprio acusado, decorriam da sua 

condição de dependente químico. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

 Assim, para este crime, de acordo com as circunstâncias judiciais do 

artigo 69 do Código Penal Militar, fixo a pena base em 02 (dois) anos de 

reclusão, a qual torno definitiva, já que, em face da confissão (art. 72, III, 

d, CPM), a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal já fixado e 

considerando que não há agravantes, causas de aumento ou diminuição 

de pena.

Ademais, verifico que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou 

quatro crimes de estelionato, nas mesmas condições de tempo, lugar e 

maneira de execução, devendo os subsequentes ser considerados como 

continuação do primeiro, conforme art. 80 do Código Penal Militar (crime 

continuado). Assim sendo, com base nos critérios de fixação de pena 

descritos no artigo 79 do mesmo códex, por se tratar de pena privativa de 

liberdade da mesma espécie, fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos de 

reclusão.

A pena do réu CB PM RR João Lucas Ribeiro Batista será cumprida no 

regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, 

aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea a, do Código de 

Processo Penal Militar.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Inviável a suspensão da pena imposta em face do que dispõe o art. 606 do 

Código de Processo Penal Militar.

Condeno os réus ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III CF/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação Estadual e Federal;

c) expeça-se guia de execução penal definitiva, nos termos do CNGC;

d) conforme art. 125, § 4º da Constituição da República, encaminhe-se 

cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça informando acerca da 

condenação dos réus, para fins do art. 102 do CPM;

e) arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 352434 Nr: 13837-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SD.PM. JOSÉ RUBEM DOMINGOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que o feito não ultrapassou efetivamente a fase de 

diligências (art. 427 do CPPM) e em atenção ao princípio da ampla defesa, 

acolho o rol de testemunhas de fl. 245.

De outra feita, considerando a certidão retro, REDESIGNO sessão de 

instrução para o dia 22.2.2019 às 16h15min, ocasião em que será 

procedida a oitiva da testemunha de defesa SD PM Samuel Luis de Souza 

e o interrogatório do réu.

Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha Irineu Vieira 

Santos (fl. 245), devendo o Ministério Público ser intimado para apresentar 

quesitos no prazo de 5 dias.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 323727 Nr: 3001-64.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a expedição de carta precatória não suspende o 

andamento da instrução criminal (art. 359 §1º do CPPM), DESIGNO sessão 

de instrução para o dia 26.02.2019 às 16h45min, oportunidade em que 

será realizado o interrogatório do réu.
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Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 320407 Nr: 20148-40.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON APARECIDO NEVES, RAFAEL PAULO 

DOS SANTOS, RONILDO ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 26.02.2019, às 13h30min 

visando às oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas às fls. 

345/347 e o interrogatório dos réus.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 73971 Nr: 16835-42.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão retro, REDESIGNO sessão de instrução para o 

dia 5.2.2019 às14h30min visando às oitivas das testemunhas arroladas 

pela defesa à fl. 516.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 312250 Nr: 10604-28.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ESTEVAM RAMPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 367, especialmente no que tange 

a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas Alcir Datora 

e Dirce Barbieri.

A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 126971 Nr: 14240-07.2008.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOO, RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

da juntada de Ofício nº 1580/2018 oriundo da Vara Única da Comarca de 

Guarantã do Norte – MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n. 

2603-69.2018.811.0029 – Cód. 115706) e designada audiência para o dia 

26/09/2018, às 14h10min para INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA Hugo 

Leonardo Cervantes, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156927 Nr: 4275-34.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ EUCARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a decisão de fl. 172, DESIGNO sessão de instrução para o 

dia 28.02.2019, às 13h30min, visando às oitivas das testemunhas de 

acusação Alessandro Mendes Botelho, Jorge Luiz do Prado e Maria Rita 

Botelho.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 169654 Nr: 16938-15.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOSÉ DA SILVA, MÁRCIO BENVINDO 

DE FRANÇA, PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO, LEANDRO 

CEZARIO NONATO, LEONARDO OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 CERTIFICO que tem a presente por FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na 

pessoa do seu advogado Dr. José Batista – OAB/MT 13696-A, nos termos 

da decisão de 23/8/2018, de fl. 442, a seguir transcrita: "VISTOS ETC. 

Tendo em vista a certidão retro, reitere-se a intimação do advogado dos 

réus Ailton José da Silva, Márcio Benvindo de França, Leonardo Oliveira 

Araújo e Paulo Malheiros dos Santos Filhos para que no prazo de 8 dias 

apresente alegações finais escritas pela defesa nos termos do art. 428 do 

CPPM. Caso o advogado permaneça inerte, certifique-se e intime-se 

pessoalmente os réus para, no prazo de 8 (oito) dias, constituírem novos 

patronos e já apresentarem as alegações finais escritas, advertindo-os de 

que a ausência de apresentação de defesa importará na nomeação da 

Defensoria Pública para tal finalidade. Persistindo a falta de apresentação 

das alegações finais escritas pelos réus, desde já NOMEIO a Defensoria 

Pública para patrociná-los, a qual deverá ser intimada para apresentação 

das alegações finais escritas em favor deles. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 485381 Nr: 25066-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão de fl. 588, REDESIGNO sessão de instrução 

para o dia 5.2.2019, às 13h30min visando à oitiva da testemunha Roy 

Benet Rodrigues de Souza.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 469666 Nr: 9576-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA LEDUR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seus ADVOGADOS 

para ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Sorriso-MT, em 

06.09.2018, via malote digital códigos de rastreabilidade 81120183642380, 

81120183642381 e 81120183642382, com a finalidade de inquirição da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público, MAURICIO JUNIOR DOS 

SANTOS, bem como para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva 

naquele juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 109423 Nr: 15111-71.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO ALENCAR DUARTE, ORLANDO DE 

ALENCAR DUARTE, ERLESTON ALENCAR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO JACOB SANTANA 

SABINO - OAB:2918/MT, REGINA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:10517/MT

 Vistos, (...) Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 02/06 

para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, os acusados:ERLESTON ALENCAR DUARTE, vulgo “IRMÃO” 

devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva 

prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do 

Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação 

e;NORBERTO ALENCAR DUARTE, vulgo “BETO” devidamente qualificado 

nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2º, 

incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, a fim de que 

seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca, em decorrência da acusação e;ORLANDO DE ALENCAR 

DUARTE vulgo “DEDÉ” devidamente qualificado nos autos, como incurso 

na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do 

art. 29, ambos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente 

submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação;Em cumprimento ao que determina o art. 413, 

§3°, do Código de Processo Penal, não verifico neste momento a 

necessidade da segregação dos acusados. Intime-se pessoalmente os 

acusados, e o Ministério Público desta decisão, nos termos do art. 420, I 

do Código de Processo Penal. Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a 

decisão de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, 

acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo 

Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, 

do CPP. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2018. Flávio Miraglia 

Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 532564 Nr: 24304-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ALMEIDA SCOPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:9074/A

 Vistos, etc.

Diante da convocação feita pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (CGJ), a fim de que este magistrado participe do 1.º 

encontro do sistema de Justiça Criminal nos dias 30 e 31 do mês corrente, 

REDESIGNO o ato para o dia 12 de setembro de 2018, às 15h45min.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e a Defensoria Pública após 

as juntadas dos mandados de intimação das testemunhas.

À conclusão em seguida.

Expeça-se o necessário.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 532766 Nr: 24496-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LUIZ PROVENSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15.995

 Vistos, etc.

Diante da convocação feita pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (CGJ), a fim de que este magistrado participe do 1.º 

encontro do sistema de Justiça Criminal nos dias 30 e 31 do mês corrente, 

REDESIGNO o ato para o dia 13 de setembro de 2018, às 14h30min.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e a Defensoria Pública após 

as juntadas dos mandados de intimação das testemunhas.

À conclusão em seguida.

Expeça-se o necessário.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 524139 Nr: 16140-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO FERREIRA SBRUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VIDIGAL - 

OAB:21.105

 Código: 524139

Vistos, etc.

Considerando que restou frustrada a audiência anteriormente designada 

nestes autos designo novo ato para o dia 13 de Setembro de 2018, às 

17h00min para cumprimento do ato deprecado.

Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 164928 Nr: 12241-48.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIR PENDRAK FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:9098/MT

 Autos Código 164928

 Vistos,

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público 

imputou ao denunciado Ademar Leite Farias, vulgo “Gordo” a prática do 

delito descrito no art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II do 

Código Penal.
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Após o regular processamento do feito, o acusado foi pronunciado nos 

termos legais apontados na denúncia, consoante r. decisão de fls. 

272/277.

Irresignado com a decisão, a defesa apresentou Recurso em Sentido 

Estrito, cujas razões aportaram às fls. 289/299, pugnando pelo provimento 

do recurso para reformar a decisão de 1º grau e desclassificar o delito de 

homicídio tentado para o crime de lesão corporal de natureza leve.

 Reexaminando a r. decisão recorrida por força do disposto no artigo 589 

do Código de Processo Penal, concluo que não deve haver modificação do 

decisum, porquanto, a despeito das razões expostas pelo recorrente, 

inegável que foram apreciadas as questões invocadas pelas partes, bem 

como externados os motivos do convencimento do julgador quanto às 

teses apresentadas, notadamente as questões atinentes à materialidade 

do fato, de homicídio tentado, e aos indícios de autoria do recorrente, bem 

como à existência da qualificadora.

Assim, em sintonia com o pronunciamento ministerial, MANTENHO 

INALTERADA a decisão de pronúncia de fls. 272/277, pelos fundamentos 

fáticos e jurídicos nela expostos, determinando, em consequência, a 

remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça, observando-se os 

procedimetos de praxe.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 531929 Nr: 23689-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:23.775/O

 Vistos, etc. Considerando que em virtude da convocação do Dr. 

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, 

passando a integrar a 2ª Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder 

a partir do dia 16/08/2018 pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª 

Vara Criminal, da qual sou Juíza Titular, e considerando a indisponibilidade 

de pauta para realização de audiências em data mais próxima e que o 

presente feito refere-se a réu solto, DESIGNO a ato anteriormente 

cancelado nestes autos para o dia 29.11.2018, às 15:00 horas. Para tanto, 

intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504413 Nr: 43440-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEAN CARLOS DA SILVA, Cpf: 

01553474112, Rg: 001295048, Filiação: Carlos Guilherme da Silva e 

Elenice Elizia da Silva, data de nascimento: 28/01/1984, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, 

Telefone 65992286476. atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de Outubro de 

2017, por volta das 10h, em via pública, na Rua F, do bairro Jardim 

Passaredo, nesta cidade, o denunciado Jean Carlos da Silva vendia e 

tinha em depósito 04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 0,56g 

(cinquenta e seis centigramas), droga alucinógena que determina 

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regular, para outros fins que não o consumo próprio 

(Laudos de constatação nº 2413/2017, fls. 22/23 e definitivo nº 

3.14.201.39469-01, anexo). De acordo com o que foi apurado, na referida 

data, policiais militares realizavam rondas pela Rodovia BR 364, 

circunstância em que avistaram um indivíduo transitado de maneira 

suspeita no entorno do bairro Jardim Passaredo, resolvendo abordá-lo. 

Questionado sobre o entorpecente, Maicon afirmou ser apenas usuário de 

drogas, delatando que havia adquirido as porções de um indivíduo trajando 

camiseta listrada de azul, pela importância de R$: 40,00 (quarenta reais). 

Informou ainda que o suspeito estaria na esquina da Rua F, do bairro 

Jardim Passaredo, acompanhando de outras pessoas, escutando som 

portátil. De posse dessas informações, os policiais deslocaram-se para o 

local declinado e constataram que o denunciado usava vestimenta 

semelhante a descrita quantia de R$:150,00 (cento e cinquenta reais). Em 

continuidade às diligências, os militares realizaram buscas na localidade e 

alcançaram em encontrar 01 (um) frasco com resquícios de cocaína. 

Conduzidos à delegacia, perante o Delegado de Polícia, Maicon Entoni 

Souza Silva declarou que de fato comprou o entorpecente do denunciado 

Jean Carlos. Esclareceu que, naquele dia, foi até o logradouro e adquiriu 

as porções de droga pela importância de R$: 30,00 (trinta reais). A sua 

vez, o denunciado Jean Carlos admitiu ser usuário de maconha, contudo, 

negou a propriedade da droga apreendida. Disse que, no dia do fato, 

aguardava seu amigo Willian naquele local e, logo após a chegada de 

Willian, os policiais surgiram. Disse que os dois foram submetidos à revista 

pessoal, no entanto, nada de ilícito foi localizado; então, outra viatura 

policial foi acionada. Declarou que os policiais realizaram busca minuciosa 

nas redondezas, momento em que um miliciano apareceu com um 

“pontinho de cor azul”, afirmando ter achado o objeto embaixo de uma 

pedra, próximo de onde eles estavam. Imediatamente, os policiais lhe 

atribuíram a propriedade do material e, por consequência, libertaram Willian 

que, inclusive, utilizava tornozeleira eletrônica. Afirmou que seu primeiro 

contato com Maicon foi dentro da viatura. Aduziu ainda que, na delegacia, 

Maicon contou que teria sido abordado, ocasião em que os policiais 

mostraram a foto do denunciado no celular e afirmaram que se ele 

confirmasse a venda da droga por parte do denunciado, este seria 

liberado. Alegou que o flagrante foi forjado pelos milicianos porque sua ex 

convivente atualmente namorada o policial, de alcunha “Devair ou Deva”. 

Por fim, informou que está em liberdade provisória há 03 (três) meses pela 

prática do delito de roubo. Extrai-se de sua folha de antecedentes 

criminais, que o denunciado responde duas ações penais pelo delito de 

roubo majorado (código 138983 e 465930). Destarte, as circunstâncias do 

fato reveladas pelos policiais militares que realizaram a ocorrência e 

testemunharam os fatos, aliadas a delação do usuário de drogas e os 

registros criminais do denunciado, indicam a mercancia ilícita. Diante do 

exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, 

por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência Jean 

Carlos da Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que em virtude da 

convocação do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto para atuar 

em 2ª instância, passando a integrar a 2ª Câmara Criminal do E. TJ/MT, 

passei a responder a partir do dia 16/08/2018 pela 13ª Vara Criminal 

cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual sou Juíza Titular, e 

considerando que as audiências designadas para o dia 27/09/2018 

coincidiram com os horários de outras audiências previamente marcadas 

na 9ª Vara Criminal, e por se tratar de processo que envolve réu solto, 

REDESIGNO o ato agendado nestes autos para o dia 06/11/2018, às 15:55 

horas.Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público 

e à Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Fernandes 

Martins, digitei.

Finalidade: Notificação e Intimação do Réu: JEAN CARLOS DA SILVA, 

quanto aos termos da denúncia de fls. 04/05 cujo resumo segue em 

anexo. Bem como, sua intimação para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06/11/2018 às 15:55 horas.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Renata do Carmo Evaristo Juiza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500857 Nr: 39883-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX HENDGES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX HENDGES DUARTE, Cpf: 

03405005140, Rg: 19540582, Filiação: Roselei Hendges e Tacio Nermis 

Gomes Duarte, data de nascimento: 16/12/1992, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), atendente, Telefone 993189101. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Notificação e Intimação do Réu: ALEX HENDGES DUARTE, 

quanto aos termos da denúncia de fls. 04/05, cujo resumo segue em 

anexo. Bem como, sua intimação para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia: 06/11/2018 às 16:15 horas.

Resumo da Inicial: Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de Setembro de 

2017, por volta das 16h, na residência particular localizada na rua 

Cinquenta e Cinco, nº 95, bairro Boa Esperança, nesta cidade, o 

denunciado Alex Hendges Duarte mantinha em depósito e vendia, 03 (três) 

porções de cocaína, com massa de 0,96g (noventa e seis centigramas); 

01 (uma) porção de maconha, com massa de 1,54g (um grama e cinquenta 

e quatro centigramas), além de 01 (uma) porção de ácido bórico, com 

massa de 89,19g (oitenta e nove gramas e dezenove centigramas), sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

para outros fins que não o consumo próprio (Laudo de Constatação nº 

2204/2017, fls.24/25 e laudo definitivo 3.14.2017.38435-01). De acordo 

com o que foi apurado, uma equipe de inteligência da polícia militar 

realizava o monitoramento da residência do denunciado Alex, haja vista 

que possuíam informação dando conta que no local a prática do tráfico de 

drogas pelos donos da casa era frequente, e que inclusive, no mês 

anterior foi localizada uma grande quantidade de droga nesse mesmo 

local, que é afamado por ser uma “boca de fumo’’, comandada pelos 

irmãos conhecidos como “Alex e Leozinho”. De posse dessas 

informações, os policiais, durante o monitoramento da residência, 

visualizaram o indivíduo Ernani Souza Pedro adentrando o imóvel de modo 

suspeito, momento em que solicitaram o apoio de uma guarnição, para que 

estes, por sua vez, procedessem à abordagem assim que o mencionado 

indivíduo saísse da casa. Ocorre que o indivíduo saiu da residência antes 

da chegada da guarnição fardada, instante que os próprios policiais do 

serviços de inteligência foram em direção de Ernani, que ao perceber a 

aproximação dos policiais, retornou para dentro do imóvel, mas os 

milicianos conseguiram abordá-lo no interior da residência, onde também 

estavam o adolescente Leônidas Hendges da Cruz e o denunciado Alex 

Hendges Duarte. Realizada a busca pessoal nos indivíduos, os milicianos 

apreenderam com Ernani o valor de R$: 20,00 (vinte reais), tendo este 

confessado que seria usuário de drogas, e com o adolescente Leônidas 

encontraram uma trouxa de cocaína e outra de maconha, junto com R$: 

50,00 (cinquenta reais). Na sequência, foi procedida a revista na 

residência, tendo sido encontrado em um dos quartos, em uma caixa de 

tomada fixada na parede, uma porção de cocaína. No outro quarto, os 

milicianos encontraram no armário duas porções grandes de ácido bórico, 

um prato, uma colher, uma lâmina de barbear e plásticos recortados, todos 

com resquícios de entorpecentes. Ao ser interrogado perante a autoridade 

policial, o denunciado Alex negou a propriedade das drogas, afirmando 

que não havia nada de ilícito em seu quarto. Já o irmão do denunciado, o 

menor de idade Leônidas, conhecido pela alcunha de “Leozinho”, disse na 

delegacia que ele e seu irmão são usuários de droga, e que a droga era 

destinada ao consumo pessoal de ambos. Destarte, as circunstância do 

fato reveladas pelos policiais militares que realizaram a ocorrência e 

testemunharam os gatos, a existência de prévia informação dando conta 

que o denunciado comercializava entorpecentes naquela localidade, a 

diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), encontrada em 

frações prontas para a comercialização, aliada à apreensão de valor em 

dinheiro, ácido bórico e petrechos para o manuseio e fracionamento, bem 

como a contradição na narração dos fatos pelos envolvimentos, indicam a 

mercancia ilícita exercida em coautoria pelos dois irmãos. Em pesquisa em 

banco de dados disponíveis, verificou-se que o denunciado Alex Hendges 

Duarte responde ação penal, pelo mesmo crime de tráfico de drogas, junto 

a 13ª Vara Criminal (nº 35924-70.2017.811.0042, Código: 496716), que 

apura fato semelhante ocorrido onze do crime narrado nesta denúncia. 

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação 

penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa 

Excelência Alex Hendges Duarte como incursos no art.33, caput, e 40, 

inciso VI, da Lei 11.343/06.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que em virtude da 

convocação do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto para atuar 

em 2ª instância, passando a integrar a 2ª Câmara Criminal do E. TJ/MT, 

passei a responder a partir do dia 16/08/2018 pela 13ª Vara Criminal 

cumulativamente com a 9ª Vara Criminal, da qual sou Juíza Titular, e 

considerando que as audiências designadas para o dia 27/09/2018 

coincidiram com os horários de outras audiências previamente marcadas 

na 9ª Vara Criminal, e por se tratar de processo que envolve réu solto, 

REDESIGNO o ato agendado nestes autos para o dia 06/11/2018, às 16:15 

horas.Para tanto, intimem-se todos, dando-se ciência ao Ministério Público 

e à Defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ewerson Campos de 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 05 de setembro de 2018

Renata do Carmo Evaristo Juiza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518556 Nr: 46543-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAMIL DE SOUZA SANTANA, JOSE ROBERTO 

DOS SANTOS ESPINOSA, WALACE CRISTALDO MOREIRA, MAYCON 

TURCI ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10.207

 Nos termos dos artigos 1682 e seguintes da CNGC/MT, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar os advogados dos réus, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem os memoriais finais, nos 

termos da decisão de fls. 1150/1151.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535423 Nr: 27104-28.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVYD RORIGUES FRANCO CONZZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 12/09/2018, às 14:20 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 528110 Nr: 19977-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOSVAL PAIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ROCHA - 

OAB:4.064/RO

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. LUIZ 
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ANTÔNIO ROCHA OAB/RO 4.064 para que tome ciência da audiência 

designada para o dia 27 de novembro de 2018 às 13h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 495176 Nr: 12343-46.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON JORGE DA CRUZ FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

- OAB:4522, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830

 No mais, constam nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, 

as quais conduziram para a instauração da presente ação penal, sendo 

necessária a realização da instrução processual para a apuração dos 

fatos, diante do princípio do contraditório e da ampla defesa, em busca da 

verdade real.Sendo assim, rejeito a preliminar arguida pela defesa do 

acusado.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/01/2019 às 14h30min.Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas.Testemunhas residentes fora da comarca, se houver, deverão 

ser ouvidas por Carta Precatória, a qual deverá ser expedida com prazo 

de 60 (sessenta) dias para seu cumprimento.Expeça-se o necessário 

para a realização do ato, inclusive ofício requisitório, se for o 

caso.Intimem-se.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 307547 Nr: 5920-60.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDV, EJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT, TATIANE DE BARROS MAGALHÃES - 

OAB:13933/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Douglas Campos de Vasconcelos Filiação: Zelito Santos 

de Vasconcellos e Edileuza Rosa de Campos, data de nascimento: 

06/12/1991, brasileiro(a), natural de Rolim de moura - ro-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Nápolis, N. 166-B, Parque Residencial João Piza, Bairro: 

João Piza, Cidade: Londrina-PR

Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 353/357.

Resumo da inicial:Assim agindo, os denunciados EDUARDO JABER NAGI e 

DOUGLAS CAMPOS DE VASCONCELOS se encontram incursos nas 

penas dos artigos 213, § 1º, c/c art. 225, parágrafo único, ambos do 

Código Penal.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, com 

fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para o fim de 

ABSOLVER os réus DOUGLAS CAMPOS DE VASCONCELOS E EDUARDO 

JABER NAGI, devidamente qualificados, das acusações que lhe foram 

imputadas, em virtude da inexistência suficiente de provas.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 424409 Nr: 30164-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o advogado JOSÉ CARLOS PEREIRA 

OAB/MT 11.810 da audiência de instrução e julgamento designada para o 

dia 29/11/2018 às 15h00min. E intimá-lo também que foi expedido Carta 

Precatória para a Comarca de Nortelândia-MT, com a finalidade de realizar 

o interrogatório do réu e oitiva das testemunhas de defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 424413 Nr: 30169-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Pereira Molina - 

OAB:23.277/0, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado WESLEY CHAMOS DE 

ARRUDA OAB/MT 18.853, para que manifeste sobre o endereço da 

testemunha de defesa CARLOS EDUARDO DA SILVA AZEVEDO, 

conforme certidão de fls. 80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 480224 Nr: 20023-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT, VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA - OAB:22331/MT

 Vistos.

Examinando detidamente os autos, verifico que, intimado em 1/8/2018, no 

mesmo ato o acusado manifestou o desejo de recorrer da sentença de fls. 

137/143, conforme se infere do termo de apelação de fl. 153 e certidão de 

fl. 154. Assim, equivocada a certidão de fl. 157, motivo pelo qual recebo a 

manifestação de fl. 153 como recurso de apelação, eis que tempestiva.

Já tendo sido apresentadas as razões de apelação (fls. 145/151), 

intime-se o Ministério Público para a apresentação de contrarrazões e, em 

seguida, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 157828 Nr: 5188-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/OABMT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado NILTON LUIZ 

FERREIRA DA SILVA - OAB/MT 4811, para audiência de Instrução e 

julgamento designada para o dia 10/10/2018, às 13:00 horas, nos autos 

em epígrafe.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 425282 Nr: 403-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Joacino Correia de Araújo, Cpf: 02782836161, Rg: 

1779148-0 SSP MT Filiação: Joaquim Rodrigues de Araujo e Ana Joana 

Correa de Araujo, data de nascimento: 03/09/1980, brasileiro(a), natural de 

Santo antonio do leverger-MT, convivente, ajudante de distribuição, 

Endereço: Rua 15, Casa Laranja, Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT
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Finalidade:PROCEDER A CITAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito e por meio de advogado, a 

acusação feita pelo Ministério Publico, nos autos cuja cópia segue anexa 

oportunidade que poderá arguir preliminares, exceções juntar documentos 

e especificar provas que pretenda produzir sob pena de preclusão.(art. 

396 do CPP)

Resumo da inicial:Assim, agindo, o denunciado Joacino Correa de Araújo, 

praticou a conduta típica descrita no art. 217-A, "caput", c/c art. 226, 

inciso II, c/c art. 71 (por várias vezes), todos do Código Penal, tendo como 

vítima L.C.P.A., razão pela qual o Ministério Público oferece a presente 

denúncia, requerendo que, seja ele citado para a presentação da defesa...

Decisão/Despacho:Vistos.

Defiro a cota ministerial de fl. 74.

Cite-se o acusado Joacino Correia de Araújo por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, para responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias 

oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive 

preliminares e arrolar testemunhas.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique e abra-se vistas 

ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 376121 Nr: 17473-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Intimando:Réu(s): João Vitor de Araujo, Cpf: 02727465173, Rg: 2087181-3 

SSP MT Filiação: Alaete de Araújo, data de nascimento: 25/05/1988, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, eletricista, Endereço: 

local incerto e não sabido

Finalidade:INTIMAR o réu acima identificado, para que compareça perante 

este Juízo, a fim de participar de audiência de instrução e julgamento 

redesignada para o dia 27 de setembro de 2018, às 15:00 horas, na sede 

deste Juízo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Considerando que este magistrado foi 

convocado para participar do “I Encontro do Sistema de Justiça Criminal de 

Mato Grosso” que ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto do corrente ano, 

REDESIGNO a audiência designada às fls. 140, para o dia 27 de setembro 

de 2018, às 15h00min. Expeça-se o necessário. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Luciana Cristina Pistore

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 344219 Nr: 4385-28.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOM PETSON FIGUEIREDO, MARCOS AURELIO 

BUENO DA SILVA, LUENIO CÉSAR RONDON ROCHA OU LUENIO CEZAR 

RONDON ROCHA, BALTAZAR LUZ DE SANTANA, CARLOS ALBERTO DA 

CRUZ MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - 

OAB:9630, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6222/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:10 (DEZ) DIAS

Intimando:Réu(s): Jom Petson Figueiredo, Cpf: 02984135156, Rg: 

172.5722-0 SSP MT Filiação: Gonçalo Tiburcio Figueiredo e Regina Miranda 

Figueiredo, data de nascimento: 29/09/1988, brasileiro(a), natural de 

Acorizal-MT, convivente, Endereço: Rua Panorama, Qd 12, Lote 12, Bairro: 

Mapim, Cidade: Várzea Grande-MT. Atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO do réu acima identificado para 

constituir advogado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena ser nomeado 

Defensor Público para apresentar a resposta a acusação.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) 2. Proceda-se a intimação do acusado Jom Petsom 

Figueiredo, por edital, para construir novo patrono, no prazo de 10 (dez) 

dias.(...).

Nome do Servidor (digitador):Vanlaer Pereira Guimarães - Técnico 

Judiciário

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 533770 Nr: 25516-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELLUS STEFAN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBILÉO DA COSTA SANTOS 

- OAB:6927-DF

 Carta Precatória nº 25516-83.2018.0042 – Código 533770

 Despacho->Mero expediente

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 30/10/2018, às 15:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 532291 Nr: 24070-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI MATIAS PECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:21.081

 Carta Precatória nº 24070-45.2018.0042 – Código 532291

 Despacho->Mero expediente

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 30/10/2018, às 16:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 528500 Nr: 20356-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992/MT
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 Carta Precatória nº 20356-77.2018.0042 – Código 528500

 Despacho->Mero expediente

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 30/10/2018, às 14:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 531787 Nr: 23548-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LUIS BASSEGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO MARTINS - 

OAB:9.659-B

 Carta Precatória nº 23548-18.2018.0042 – Código 531787

 Despacho->Mero expediente

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 30/10/2018, às 16:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 167033 Nr: 14336-51.2010.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como, 

conforme decisão de fl. 746/748, intimo o subscritor do pedido de fls. 

675/692 Silvana Moraes Valente, OAB/MT 7.139, da r. decisão proferida 

às fls. 746/748, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir: ““(...)Indefiro o 

pedido formulado às fls. 675/692, pelos seguintes fundamentos: 1. Existe 

pedido idêntico às fls. 254/283, vol. 02, que foi apreciado às fls. 638/640, 

vol. 04 e negado conforme a decisão a seguir:(...)2. Não houve recurso 

interposto e o processo foi arquivado, operando-se a coisa julgada.(...)3. 

Há declaração de legalidade do meio de obtenção de prova (interceptação 

telefônica) que foi compartilhada com a Justiça Federal (fls. 637),(...) 4. O 

requerente impetrou HC no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e a ordem 

foi denegada(...)5. Impetrou Mandado de Segurança contra ato do Juízo da 

5ª Seção Judiciária Federal de Cuiabá(...)mas teve a ordem de segurança 

denegada. 6. O artigo 337, §4º, do CPC estabelece: “Há coisa julgada 

quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em 

julgado”. 7. Sem mais delongas, julgo extinto o processo sem julgamento 

do mérito diante da ocorrência da coisa julgada, por disposição supletiva 

do art. 485, V, do CPC.8. Intime-se e Arquive-se.9. Cumpra-se.”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 501590 Nr: 40646-50.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SANTIAGO SILVA, UILSON 

JOSÉ PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - 

OAB:9869/O, LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - OAB:19540/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesas dos acusados de 

que foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT, 

com a finalidade de proceder o interrogatório do réu UILSON JOSÉ 

PEDROSO no juízo deprecado, para que tomem ciência e acompanhem.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026829-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. D. S. (ADVOGADO(A))

H. C. G. M. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1026829-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELLEN 

CRISTINA GOMES MOYA ARAUJO REQUERIDO: ROBINSON DE 

CARVALHO ARAUJO VISTOS. Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO LIMINAR” proposta por 

HELLEN CRISTINA GOMES MOYA ARAUJO em desfavor de ROBINSON DE 

CARVALHO ARAÚJO. Por meio da decisão do dia 04/09/2018, foi 

determinada a emenda a inicial com a finalidade de retificar o valor da 

causa, além de informar os endereços eletrônicos das partes e manifestar 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Ainda 

no dia 04/09/2018 a parte requerente requereu a emenda a inicial para 

retificar o valor da causa para R$ 700.000,00 (Setecentos mil Reais), 

informar os dados da autora como o endereço eletrônico 

hellenmoya@gmail.com e telefone/whatsapp 65 93350958, além de optar 

pela não realização de audiência de conciliação ou mediação. Ademais, a 

autora reiterou o pedido da justiça gratuita e condenação da parte RÉ ao 

pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento). EIS O 

RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DEFIRO o pedido de 

emenda à inicial, considerando a peça como parte integrante da exordial. 

Importante ressaltar que a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários. Como não há no Novo 

Código de Processo Civil conceito de insuficiência de recursos e com a 

expressa revogação do art. 2° da lei 1.060/50 pelo art. 1.072, III, do Novo 

CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora 

analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de 

sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos. Nesse 

contexto, importante elencar que a parte autora é servidora pública 

federal, auferindo a remuneração mensal de mais de 07 (sete) mil reais, 

valor bastante superior à média da população brasileira, além de pretender 

a partilha de um imóvel avaliado em mais de 600 (seiscentos) mil reais, 

valores que são contrários ao pedido de gratuidade de justiça nos termos 

do art. 98, do CPC. Se isso não bastasse, a parte autora não apresentou 

qualquer comprovação que está passando por dificuldades financeiras, 

acostando aos autos somente a declaração de hipossuficiência com valor 

probatório relativo (iuris tantum), porém os demais documentos demostram 

uma capacidade financeira suficiente para o pagamento de custas. Esse é 

o entendimento do Egrégio tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: 

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, 

objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção 

relativa, que pode ser afastada se o magistrado entender que há 

fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado 

de miserabilidade declarado. (TJ-MT, Ag 52526/2018, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)” Desta 
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forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 99, §2º, 

do CPC. Findo o prazo, havendo ou não comprovação do recolhimento, 

certifique-se e renove-me à conclusão. Às providências. CUMPRA-SE. 

Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 512533 Nr: 5205-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a Dra. Ivone Campos 

Freire, para regularização da carga dos presentes autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 164402 Nr: 11717-51.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola L. Vani de Oliveira - 

OAB:10887, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B, RAFAELLE 

OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314, Regiane Deise de Oliveira 

Freire - OAB:17983, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - 

OAB:12882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari - 

OAB:9744, Francisco Mateus Moraes Lopes - OAB:12, Rodrigo 

Muniz Santos - OAB:22918 PR

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , INTIMAR o executado, através de seu advogado – 

via DJE, para indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 440589 Nr: 17152-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY AUGUSTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte ré, 

para que no prazo legal apresente contrarrazoes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 319092 Nr: 18636-22.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GERALDO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do réu para 

que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 461148 Nr: 987-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINO SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA NAPOLEÃO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS 

OAB/MT 7452 - OAB:7452, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Desta forma, INTIME-SE o executado, pessoalmente, para, em 03 

(três) dias, pagar o débito dos alimentos remanescentes referentes aos 

meses de abril de 2017 a abril de 2018, totalizando o valor de R$ 3.272,20 

(três mil duzentos e setenta e dois reais e vinte centavos), conforme 

planilha de cálculo atualizado de fl. 95, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetua-lo, sob pena de prisão – art. 528, “caput” do 

CPC.Consigno, por oportuno, que “se o executado não pagar ou se a 

justificativa apresentada não foi aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma no §1º, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses” - §3º, do art. 528, do CPC.O valor 

deverá ser depositado na conta poupança nº 00028084-9, operação: 013, 

agência 1695, Banco Caixa Econômica Federal, de titularidade da 

representante do exequente.Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vista 

à Defensoria Pública Cível para manifestação, oportunidade em que 

deverá informar inclusive se houve pagamento do débito, bem como 

manifestar acerca da informação de que o veículo Astra (placa: KAT 

4918) não é de propriedade do requerente Adino, nos termos da decisão 

de fl. 91.Outrossim, com relação ao pedido retro da Defensoria Pública 

Cível (nova avaliação do imóvel objeto de partilha), intime-se o requerente, 

por meio de seu patrono – via DJE, para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do pedido de nova avaliação do imóvel objeto de 

partilha formalizado pela requerida.Com o transcurso do prazo, 

certifique-se.Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.Na 

sequência, conclusos.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 04 de 

setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 538819 Nr: 30341-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSG, MEDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA PARA MANTER A GUARDA de MARIA 

EDUARDA DOS SANTOS FERREIRA com a autora e ARBITRAR OS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, no valor R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente neste país, que 

se mostra adequado ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, 

a ser pago pelo réu MAURO FERREIRA, em favor de sua filha 

menor.Saliento que tal valor deverá ser corrigido de acordo com a 

variação do salário mínimo e, ser pago até o dia 10 de cada mês, a partir 

da citação, por meio de depósito na conta bancária da genitora da criança, 

qual seja, Conta Poupança n.º 00048675-8, operação 013, agência: 1918, 

Banco Caixa Econômica Federal.Entendo que essa é a situação de fato 

que deve ser preservada em sede de sumária cognição, diante do 

contexto probatório até o momento demonstrado nos autos, ou seja, até a 

formação do contraditório, já que, nova modificação na guarda e ausência 

de fixação dos alimentos provisórios, poderiam acarretar prejuízos de toda 

a ordem à criança.DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, 

nos moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, para o dia 29/10/2018, às 

14h30. DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo realize Estudo 

Psicossocial do caso, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, na 

residência das partes, observando as condições dos genitores para o 

exercício da guarda, bem como, as possibilidades do réu e as 

necessidades da criança.CITE-SE o réu e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem na audiência a ser designada
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 539111 Nr: 30631-85.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDGMDS, FDMS, FDMS, FDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 30631-85.2018.811.0042 (Cód. 539111)

VISTOS.

Trata-se de “Ação de Regulamentação do Direito de Visitas”, ajuizada por 

FÁBIO DANIEL SANTOS, das menores impúberes FRANCINY DANIELY 

MARTINS SANTOS, FLAVIANY DANIELY MARTINS SANTOS e FABIANE 

DANIELY MARTINS DOS SANTOS, em desfavor de JOSIANE DA GUIA 

MARTINS SATOS pretendendo a regularização da guarda dos filhos.

Importante salientar que a parte autora requereu a distribuição por 

dependência em relação aos autos de cód. 494447 e cód. 511274 que 

tramitam no Gabinete 2 da 1ª vara de violência doméstica de Cuiabá/MT.

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ao aportar os autos nesta Vara, em consulta ao Sistema Apolo, 

observa-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para o 

Gabinete 1 da 1ª vara de violência doméstica de Cuiabá/MT. No entanto, a 

parte autora requereu a distribuição para o gabinete 2 da mesma vara.

Dessa forma, diante da alegação do fenômeno processual da 

dependência realizado pelo próprio autor em sua petição inicial, cabe 

àquele juízo que receber a distribuição dirigida decidir sobre o pedido e 

sua pertinência no caso concreto.

Por tais motivos, DETERMINO a remessa destes autos ao Gabinete 2 da 1ª 

vara de violência doméstica e familiar da Comarca de Cuiabá/MT para as 

providências cabíveis.

Às providências.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário e promovendo as anotações e 

baixas necessárias.

 Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 419527 Nr: 24892-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO SERGIO MISSEL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5931

 Processo n.º 24892-39.2015.811.0042. (Cód. 419527)

VISTOS.

HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas Irene Gomes de 

Souza e Iete da Silva Pinheiro, conforme requerimento ministerial de fls. 

115 e 154.

Desde já, REDESIGNO Audiência de Instrução para o dia 23/10/2018 às 

15h00min.

INTIMEM-SE a vítima e a testemunha Sandra Raad.

INTIME-SE o requerido por meio de seu patrono – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 420231 Nr: 25648-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 Processo n.º 25648-48.2015.811.0042. (Cód. 420231)

VISTOS.

DEFIRO o pedido ministerial de fl. 170.

Desde já, REDESIGNO Audiência de Instrução para o dia 23/10/2018 às 

15h30min.

INTIMEM-SE a vítima e a testemunha Adriana Viana Juvenal, atentando-se 

para o endereço fornecido à fl. 170.

REQUSITEM-SE os policiais Militares.

INTIME-SE o Advogado de Defesa via – DJE para que manifeste se ainda 

patrocina os interesses do acusado, sendo a resposta negativa, junte-se 

aos autos o termo de renúncia no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 433007 Nr: 8966-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NETO DE SOUZA RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO DUARTE DE BARROS 

SOBRINHO - OAB:11146/MT, MILENA DE BARROS SILVA - OAB:15.050

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

acusado JOSÉ NETO DE SOUZA RESPLANDE, brasileiro, divorciado, 

nascido em 20/01/1985, natural de Peixe/TO, filho de Raimundo Luiz 

Batista Barros e Luzia de Souza Resplande, portador do RG n.2240807-0 

SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Q, quadra 22, casa 19, Bairro 

Parque Atalaia, nesta cidade, da imputação relativa ao crime descrito no 

art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com fulcro 

no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.Conforme inteligência do 

artigo 1.387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal 

dos acusados.CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública 

Criminal.Transitada em julgado, PROMOVAM-SE as anotações e 

comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas de estilo. P.R.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 05 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 413189 Nr: 18066-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:3.741/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

acusado GILMAR DE CAMPOS SILVA, brasileiro, convivente, nascido em 

17/12/1957, natural de Cuiabá/MT, filho de Francisco das Chagas Silva e 

Beatriz Campos Silva, portador do RG n.874353 PM/MT, residente e 

domiciliado na Avenida Beira Rio, nº 3.300, bloco 01, apartamento 201, 

Residencial Beira Rio, Bairro Porto, nesta cidade, da imputação relativa ao 

crime descrito no art. 129, § 9º e art. 147 (duas vezes), c/c art. 61, inciso 

II, alínea “f”, todos do Código Penal, bem como no art. 21 do Decreto Lei 

3688/41 com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal.Conforme inteligência do artigo 1.387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE 

DETERMINAR a intimação pessoal dos acusados.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e Defensoria Pública Criminal.Transitada em julgado, 

PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes no artigo 1.453 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, 

após ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. 

P.R.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 05 de setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 462651 Nr: 2497-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, NDDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença n° 2497-82.2017.811.0042. (Cód. 462651)

VISTOS.

DEFIRO a gratuidade da justiça, com fundamento nos arts. 98 e seguintes 

do CPC/2015.

INTIME-SE o executado, pessoalmente, a pagar a quantia de R$ 3.399,99 

(três mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), 

referentes aos alimentos relativos aos meses de novembro de 2017 a 

julho de 2018, conforme planilha apresentada de fls. 52/55, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do valor do débito ser acrescido de multa de 10% 

e também de honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1º, do 

CPC/2015), em caso de não pagamento voluntário.

Não efetuado o pagamento voluntário, será determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos da expropriação 

(art. 523, §3º, do CPC/2015).

Com o transcurso do prazo, sem o pagamento voluntário, certifique-se e 

conclusos para análises dos demais pedidos.

Após, vista ao Ministério Público e na sequência, conclusos.

No mais, proceda-se a alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

eletrônico (Apolo) no que se refere o nome da ação, posto que, 

doravante, se trata de Cumprimento de Sentença.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Cuiabá, 03 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 350908 Nr: 12082-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA MULLER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VINICIUS PINHEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Conceição Silva - 

OAB:24435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12082-03.2013.811.0042. (Cód. 350908)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que a exequente inicialmente apresentou 

Cumprimento de Sentença, sob o rito do art. 523 e seguintes do CPC, por 

meio da Defensoria Pública Cível.

Posteriormente, ao constituir patrono nos autos, a exequente requereu a 

intimação do executado em seu local de trabalho, para pagamento do 

débito devido, sob pena de prisão, isto é, medida coercitiva propícia das 

execuções que tramitam sob o rito do art. 528 e seguintes do CPC.

Desta forma, antes de analisar o requerimento retro, intime-se a 

exequente, por meio de seu patrono – via DJE, para que esclareça, no 

prazo de 15 (quinze) dias, qual rito pretende seguir em relação ao débito 

executado nestes autos, mesmo porque a teor do disposto no art. 528, 

§7º, do CPC, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

 Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 435165 Nr: 11380-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 “VISTOS. DEFIRO o pedido da nobre Defensora Pública e DETERMINO que 

a petição de fls. 63/64 seja desentranhada dos autos. REVOGO a decisão 

de fls. 65, onde foi ratificado o recebimento da denúncia. DETERMINO que 

sejam remetidos os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação 

acerca da inépcia da denúncia, conforme apresentado pela defesa às fls. 

55/57. Após, retornem-me conclusos. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 535995 Nr: 27640-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CONCEIÇÃO DE ARRUDA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOUZA SANTOS - 

OAB:22070/O, IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - OAB:19242

 Portanto, diante do exposto, entendo que permanecem presentes os 

pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva do 

increpado, destacando que não houve qualquer alteração fática, desde a 

prisão do mesmo, a fim de sustentar uma nova decisão que importe na 

revogação da segregação cautelar, colocando o mesmo em 

liberdade.Portanto, reitero os argumentos elencados na decisão proferida 

no dia 27/08/2018 que indeferiu o pedido de revogação da prisão, 

considerando preenchidos os requisitos processuais previstos no art. 312 

e 313 do Código de Processo Penal, aliado a ausência de fatos novos, 

justificando a manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual, em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 104/105, INDEFIRO o novo 

pleito de revogação da prisão preventiva e, por consequência, 

MANTENHO a custódia cautelar do acusado BENEDITO CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA BOTELHO.De outro lado, às fls. 67/69 foi deferido parcialmente o 

pedido para retirada dos bens do custodiado da residência da vítima, tão 

somente em relação aos bens pessoais e documentos, sendo indeferida a 

retirada dos bens do trabalho como o documento do veículo, chave do 

veículo e o automóvel da empresa. Assim, a parte autora apresentou às 

fls. 103 os dados da pessoa responsável pela retirada dos 

pertences.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado 

via DJE.INTIME-SE a vítima para tomar ciência do deferimento do pedido 

acerca da retirada dos bens de propriedade do acusado que atualmente 

estão na residência da ofendida, bem como informando que a retirada dos 

bens será realizada pela genitora do custodiado: Sra. Conceição de 

Arruda Botelho, portadora do RG 586853 e CPF 918.298.871-49.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 06 de setembro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 434298 Nr: 10371-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBORSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Saul Amiden - 

OAB:20927/O, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT

 Ação Penal n. 10371-55.2016.811.0042 (434298)

VISTOS.

RECEBO o recurso interposto às fls. 315/316, em seus legais efeitos, 

conforme disposição do art. 597 do Código de Processo Penal.

Nos termos do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal, remeta-se o 

feito à Superior Instância para reexame da matéria, com as nossas 

homenagens.

Às providências.

CUMPRA-SE.
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Cuiabá, 06 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 439582 Nr: 16119-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIO FALEIROS DA SILVA - OAB:12.568

 Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO, 

brasileiro, casado, natural de Cuiabá/MT, filho de Benedito Maurício do 

Nascimento e Maria de Moraes Duarte, nascido em 09/07/1976, portador 

do RG n. 992818 SSP/MT e CPF n. 627.961.191-49, residente e domiciliado 

na rua Maranhão, n. 46, bairro Pico do Amor, nesta cidade, nas sanções 

do art. 129, §9º e art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código 

Penal....Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 04 (QUATRO) MESES E 26 

(VINTE E SEIS) DIAS DE DETENÇÃO pelo crime de ameaça e pela lesão 

corporal.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Deixo de aplicar a hipótese 

do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no 

âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No 

que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado 

algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer 

o valor indenizatório.Já em relação ao cálculo de detração penal, deve ser 

procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 

de Execução Penal, eis que o reconhecimento de tal benesse nesta fase 

processual, não implicaria na mudança do regime cumprimento de pena. 

...Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.Ciência ao 

Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.Transitada em 

julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.I.C.Cuiabá, 06 de setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 449200 Nr: 26175-63.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA 

NUNES - OAB:21846-O/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amatrice Martins 

Vasconcelos - OAB:19.313/MT, KÉSIA MARTINS FORTES DOS REIS - 

OAB:16.125-B

 Processo n.º 26175-63.2016.811.0042. (Cód. 449200)

VISTOS.

Defiro o pedido retro da parte exequente.

EXPEÇA-SE novo mandado de intimação do executado, a fim de que o 

mesmo tome ciência da decisão de fl. 111, a ser cumprido no seguinte 

endereço comercial: Av. Clóvis Maciel de Figueiredo, quadra 26 – Mercado 

Todo Dia, ao lado do Lote 14, bairro Dr. Fábio I, Cuiabá/MT.

Consigno, por oportuno, que o Oficial de Justiça que cumprir a diligência 

deverá inclusive fazer uso dos benefícios do art. 212, §2º, do CPC, se 

necessário, considerando que o executado só pode ser encontrado no 

referido endereço das 15h00min às 19h00min.

Com o cumprimento, certif ique-se acerca de eventual 

manifestação/justificativa do executado e, após, intime-se a parte 

exequente, por meio de sua patrona – via DJE, para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade em que deverá inclusive informar 

se houve o pagamento do débito.

Intime-se a exequente, por meio de sua patrona – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141331 Nr: 8552-30.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HCLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TASSIO VINICIUS 

GOMES DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 

8552-30.2009.811.0042, Protocolo 141331, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147291 Nr: 15588-26.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MAURO ABDALA TENUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TASSIO VINICIUS 

GOMES DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 

15588-26.2009.811.0042, Protocolo 147291, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 428169 Nr: 3593-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURIVAL RODRIGUES DA COSTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pelas partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via 

memoriais escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515206 Nr: 7653-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCRVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MÁRCIO MARTINS DE 

MORAES - OAB:3.847/MT

 VIII.Posto isto, declaro esse juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o feito e, por corolário, suscito conflito de competência 

negativa com o juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Capital como competente para processar e julgar os presentes 

autos.IX.Segue cópia de ofício em anexo, suscitando o conflito ao 

Presidente do TJ/MT, conforme determina o nosso ordenamento jurídico 
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(art. 953, do CPC ).X.Aguarde-se em Secretaria a designação de um dos 

juízes pelo relator para resolver, em caráter provisório, as medias 

urgentes,  conforme previsão do ar t .  955,  do CPC 

.XI.Intimem-se.XII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 510844 Nr: 3504-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCRVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220

 ®julgo procedente o pedido inicial de fls. 09/10 e, por corolário, confirmo a 

decisão liminar proferida às fls. 17/20 e verso, mantendo, destarte, as 

medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir da data da presente sentença, salvo se a vítima, ora 

autora, antes desse prazo, manifestar, expressamente, que não mais 

necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo. Conste no expediente de intimação da sentença advertência de 

que, caso a vítima não compareça em juízo para pleitear a continuidade 

das medidas protetivas e comprovar a necessidade da continuação das 

mesmas, ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de 

urgência, concedidas, nesses autos, initio littis.®Publique-se a presente 

sentença no Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 205, § 3º, do CPC.®Intimem-se as partes acerca desta 

sentença com os benefícios do art. 212 do CPC.®Sendo negativa a 

intimação da vítima da presente sentença por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.XXII.Consigo 

que as demais questões cíveis ou criminais envolvendo as partes deverão 

ser tratadas em autos próprios.XXIII.Decorrido o prazo de sem 

manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das medidas 

protetivas; havendo medida de bloqueio de bens ou outras de natureza 

patrimonial e não existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de 

partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório 

competente informando sobre a revogação da medida.XXIV.Decorrido o 

prazo sem manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção 

das medidas protetivas, havendo medida protetiva de suspensão de 

posse de arma de fogo, certifique-se nos autos e oficie-se ao superior 

hierárquico do agressor informando sobre a revogação da medida 

protetiva (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 418719 Nr: 24005-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AUGUSTO DE FRANÇA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEFANY BRAYANE 

WOHLFAHRT DE PINHO - OAB:20.776, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18853

 Vistos etc.

Considerando a ausência justificada do patrono do acusado, redesigno o 

presente ato para o dia 05 de dezembro de 2018 às 17h00min.

 Concedo prazo de 10 dias para juntada de atestado médico pelo 

advogado de defesa.

Intime-se o réu com os benefícios do art. 212, § 2° do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 442146 Nr: 18819-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu Rafael 

Marques Ferreira, brasileiro, solteiro, músico, natural de Cuiabá-MT, RG n° 

1514916-1 SSP/MT, nascido em 10/05/1984, filho de Durcilene Marques 

Ferreira e José Eleaquim Ferreira Filho, residente na Rua B, Casa 5, Setor 

Centro Sul, Bairro Morada do Ouro, nesta Capital, das acusações 

lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada pelo MP.X.Homologo as 

desistências formuladas pelo MP.XI.Intime-se a vítima, conforme determina 

o artigo 21 da lei 11.340/2006.XII.Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no art. 974 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça.XIII.Transitado em julgado, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.XIV.Sem 

custas.XV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 489137 Nr: 28604-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDERSON DO NASCIMENTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473

 Autos n. 28604-66.2017.8.11.0042.

I – Estabelece o artigo 397, incisos I à IV, do Código de Processo Penal:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

 I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

 IV - extinta a punibilidade do agente.

 Nessa fase processual, de absolvição sumária, é necessário a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, ou, ainda, que o fato não 

constitua crime e, finalmente, a ocorrência da extinção da punibilidade.

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19.3.2019, às 14:30 horas.

II – Intime a defesa para manifestar, em 05 dias, se os documentos de fls. 

60/62 foram juntados com a resposta à acusação. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, os documentos serão extraídos e anexados aos autos 

código n. 455970.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 350198 Nr: 11326-91.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMPLICIO GOMES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

JOSÉ KROMINSKI - OAB:12.027, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 - Dispositivo: Posto isso, julgo procedente a denúncia o que faço para 

condenar Simplício Gomes da Silva Filho (brasileiro, casado, policial militar 

reformado, residente e domiciliado à Rua Ouro Preto, n. 1220, bairro Ouro 

Fino, Cuiabá/MT) como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal. (...) 

Posto isso, torno a pena, em definitivo, em 03 meses de detenção. - 

Regime de cumprimento: Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código 

Penal, determino o aberto como regime inicial de cumprimento da pena. - 

Substituição de pena: O acusado não merece a substituição de pena ante 

a previsão do artigo 44, inciso I, do Código Penal, pois o crime foi cometido 
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com violência contra a pessoa. Aliado a isso, a súmula n. 588 do Superior 

Tribunal de Justiça veda a substituição de pena nos casos envolvendo 

violência doméstica: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. - 

Disposições finais: Em decorrência dos escassos recursos financeiros 

deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia 

definitiva de execução de pena e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral/MT, ao Instituto de Identificação deste Estado e ao 

Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 05 

de setembro de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 429411 Nr: 4901-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GUEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO COSTA 

MARQUES CORBELINO - OAB:5486/MT

 Posto isso, julgo procedente a denúncia o que faço para condenar Dorival 

Guedes da Silva (brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado à 

Acyr Resende de Souza e Silva, n. 437, bairro Vila Birigui, 

Rondonópolis/MT) como incurso no artigo 147 do Código Penal.- Aplicação 

da pena:(...)Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia 

definitiva de execução de pena e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral/MT, ao Instituto de Identificação deste Estado e ao 

Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 05 

de setembro de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524629 Nr: 16604-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL DA SILVA AQUINO, Cpf: 

73684287172, Rg: 16197399, Filiação: Francisco Benedito de Aquino e 

Ana Maria da Silva, data de nascimento: 23/11/1987, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), lavador de carros, Telefone 3649-7358. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA.

Despacho/Decisão: Autos n. 16604-97.2018.811.0042.I. Trata-se de 

pedido de medida protetiva formulado por Ester Lelis de Araújo contra 

Rafael da Silva Aquino, qualificados nos autos, sustentando, em resumo, 

que foi vítima de violência física e psicológica praticado pelo 

representado.É o relatório. Decido.O § 8º do artigo 226 da Constituição 

Federal prevê que:§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações.Esse modelo político ideológico de 

proteção contra a violência no âmbito da relação doméstica foi integrado 

pelo disposto na Lei n. 11.340/2006 que prevê uma série de medidas com 

a finalidade de eliminar todas as formas de discriminação contra as 

mulheres, prevenindo, punindo e com o objetivo de erradicar esse tipo de 

agressão.No caso dos autos entendo que a violência física e psicológica a 

que a vítima foi submetida demanda uma atuação enérgica de forma a 

demonstrar que o Estado brasileiro não aceita nenhuma forma de 

agressão contra a mulher. Em casos como o presente é imperioso que as 

medidas sejam deferidas tendo como norte a proteção a vida da mulher 

agredida, eis que qualquer violação a esse bem será sempre irreparável, 

bem como é necessário salvaguardar a credibilidade da Justiça e evitar a 

impressão de impotência frente a esse tipo de crime.Posto isso, defiro as 

seguintes medidas protetivas em favor da vítima:i) proibição de 

aproximação do representado em relação a vítima, seus familiares e 

testemunhas, mantendo uma distância mínima de 200 metros;ii) o 

representado não deve entrar em contato com a vítima, seus familiares e 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação;iii) o representado não 

deve frequentar a residência da vítima, bem como local de trabalho.Em 

atenção ao pedido de alimentos provisórios, observo que não foi 

comprovada a dependência econômica, bem como não consta nos autos 

comprovante de paternidade, a qual poderá ser demonstrada através de 

instrução probatória em autos próprios, a fim de se verificar o binômio 

necessidade/possibilidade, motivo pelo qual indefiro o pedido. Ainda, 

indefiro o pedido de restrição ou suspensão de visitas a dependentes 

menores sob a guarda da vítima, sendo que a suposta agressão não 

ocorreu contra eventuais dependentes.Também indefiro os pedidos de 

afastamento do representado do local de convivência e afastamento da 

ofendida, uma vez que a própria vítima ao ser ouvida perante autoridade 

policial disse que está separada do representado há aproximadamente 01 

ano, bem como informou endereço diverso. No mesmo plano indefiro o 

pedido de separação de corpos, vez que neste juízo de cognição sumária 

não consta elementos da convivência das partes na mesma residência, 

sendo que a própria vítima informou endereço diverso do representado.II. 

Intime a vítima da presente decisão. Faça constar que se for novamente 

procurada pelo representado deve entrar em contato, imediatamente, com 

a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, Ministério Público ou o Juízo da 

Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (Rua Desembargador Milton F. F. 

Mendes, s/n, Centro Político Administrativo).III. Proceda a intimação do 

representado para cumprimento da presente decisão. Na sequência, 

cite-se para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretende produzir, conforme disposto no artigo 

306, do Código de Processo Civil , aplicado ao presente caso por analogia, 

haja vista tratar-se de procedimento cautelar. Conste no mandado de 

advertência de que o agressor deverá constituir advogado ou caso não 

possua condições financeiras, procurar a Defensoria Pública. Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do artigo 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 1º do artigo 212 do 

Código de Processo Civil.IV. Proceda a inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do artigo 38 da Lei n. 11.340/06.V. Encaminhe a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária na Defensoria 

Pública, conforme previsão dos artigos 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 . 

VI. Tendo em vista a urgência da medida, determino que o cumprimento 

dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.VII. Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 21 de maio de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445234 Nr: 22102-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO NONATO DAS CHAGAS 

LIMA, Filiação: Francisca das Chagas Lima, data de nascimento: 

05/10/1977, brasileiro(a), natural de Coroata-MA, convivente, aux de 

produção. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA QUE no prazo de 10 (dez) 

dias, responder à acusação, por escrito, salientando no mandado que não 

sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 

não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art.396-A, § 

2.º, Código de Processo Penal).

Despacho/Decisão: Autos n. 22102-48.2016.811.0042.I. Em análise dos 

autos, constato que o acusado não foi localizado para citação pessoal. 

Aliado a isso, inexistem informações sobre o seu atual endereço.Posto 
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isso, efetive a citação por edital, com prazo de 15 dias, conforme prevê o 

artigo 361 do Código de Processo Penal.II. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498861 Nr: 38022-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO DA COSTA LEITE, Rg: 

17400988, Filiação: Laura Sobrinha da Costa e Ponciano Emilio Leite, data 

de nascimento: 12/04/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, serviços gerais, Telefone 99336-3953. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA QUE no prazo de 10 (dez) 

dias, responder à acusação, por escrito, salientando no mandado que não 

sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 

não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 396-A, 

§ 2.º, Código de Processo Penal).

Despacho/Decisão: (Cód. 498861)VISTOS.Trata-se de Denúncia ofertada 

pelo Ministério Público Estadual em face de ADRIANO DA COSTA LEITE, 

pela prática, em tese, da contravenção tipificada no art. 21, do Decreto-Lei 

nº 3.688/41 c/c art. 146, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do 

Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em 

desfavor da vítima MARIA JOSÉ FERREIRA DA COSTA.Os indícios de 

autoria e materialidade estão caracterizados pelo boletim de ocorrência, 

termo de depoimentos e declarações e termo de representação.Destarte, 

estando à denúncia em ordem e não sendo caso para as hipóteses do art. 

395 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA, na 

forma posta em Juízo, eis que presentes os indícios de autoria e 

materialidade e, com fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal, 

determino a CITAÇÃO do acusado ADRIANO DA COSTA LEITE, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, por escrito, salientando no 

mandado que não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público (art. 396-A, § 2.º, Código de Processo Penal).Com a resposta, 

havendo arguição de preliminares, DÊ-SE vista ao Ministério Público 

Estadual.Não sendo apresentada resposta à acusação, desde já, NOMEIO 

a Defensoria Pública Criminal que atual perante essa Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa 

do acusado. EXPEÇAM-SE as Certidões de Antecedentes Criminais do 

Acusado, ATENTANDO-SE para o cumprimento ao art.1.373, III da 

CNGC.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE.Às providências.Cuiabá, 

07 de dezembro de 2017.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371432 Nr: 12073-07.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOANOS PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

98192760120, Rg: 1481506-0, Filiação: Sebastião Pereira da Silva e 

Mariana Cecília de Moraes, data de nascimento: 08/02/1977, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, separado(a) judicialmente, instalador de granitos, 

Telefone 3637-2507. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu VILMAR OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, 

casado, natural de Cuiabá-MT, filho de José Inácio de Oliveira e Maria 

Ferreira da Silva, portador do RG n. 09786252 SSP/PR e CPF n. 

617.076.781-20, residente e domiciliado na Rua Clóvis Pompeu de Barros, 

quadra 07, n. 106, bairro novo Paraíso II, nesta cidade, nas sanções do 

art. 129, §9º, do Código Penal.A pena prevista para o crime de lesão 

corporal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses 

a 03 (três) anos, de detenção.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não 

registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao 

próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com 

precisão acerca de sua personalidade; os motivos e circunstâncias do 

crime não ficaram claramente evidenciados durante a instrução criminal, o 

que deve ser interpretado em benefício do acusado; a consequência do 

delito é benéfica ao acusado, sobretudo em razão das lesões corporais 

serem de natureza leve; já o comportamento da vítima em nada contribuiu 

para a prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a 

conduta da vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao 

acusado.De outro lado, deve ser considerada negativa e relevante a 

conduta social do acusado, sobretudo em razão da sua extensa ficha de 

antecedentes criminais (fls. 162/163), destacando-se a guia de execução 

penal n. 3422-15.2016.811.0042 (cód. 428004), sendo certo que o trânsito 

em julgado da referida condenação ocorreu em 2015, mas os fatos aqui 

relatados se sucederam no dia 28/04/2014, portanto, anterior ao citado 

trânsito em julgado, não podendo ser utilizada para fundamentar a 

agravante da reincidência.Considerando tais circunstâncias do delito de 

lesão corporal, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de 

detenção.Reconheço a atenuante da confissão espontânea, posto que, foi 

feita em juízo, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, 

além da atenuante da influência de violenta emoção provocada por ato 

injusto da vítima prevista no art. 65, inciso III, alínea “c”, do CP, realizando a 

diminuição na proporção de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, 

motivo pelo qual reduzo a pena em 20 (vinte) dias de detenção.Encontro, 

então, a PENA DEFINITIVA em 03 (três) MESES E 10 (dez) DIAS DE 

DETENÇÃO, uma vez que não há outras agravantes, alguma atenuante, 

nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, 

por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.O 

regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto 

no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Deixo de aplicar a hipótese do artigo 

44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 

11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.Por fim, analisando 

o requerimento ministerial para fixação do valor mínimo em relação à 

reparação dos danos causados nos termos do art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO o pedido em razão do alegado prejuízo não ter 

qualquer relação com a lesão corporal cometida pelo acusado, pois se 

trata de dívida pretérita aos fatos descritos na exordial, devendo ser 

requerida na esfera cível através da ação judicial respectiva.Importante 

ressaltar que após inquirida pela defesa, a vítima afirmou de forma 

bastante clara que não tomou nenhum medicamento ou precisou fazer 

exames em razão dos fatos descritos na exordial acusatória, 

demonstrando a ausência de danos materiais decorrentes dos fatos. 

Ademais, alegou que ficou receosa por alguns meses de encontrar o 

acusado, o que por si só não é suficiente para configurar a ocorrência de 

danos morais.Isento o réu do pagamento das custas processuais, por ser 

pobre, na forma da Lei.No que tange ao cálculo de detração penal, deve 

ser procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, 

da Lei de Execução Penal.Após o trânsito em julgado, voltem-me os autos 

conclusos para a análise da prescrição da pretensão punitiva 
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RETROATIVA do Estado em razão da pena em concreto fixada na 

sentença penal condenatória nos termos do art. 110, caput e § 1º do 

Código Penal.P.I.C.Cuiabá, 22 de novembro de 2017.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 489673 Nr: 29138-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCIELE SOARES ROSA, Cpf: 

04803594155, Rg: 001755424, Filiação: Wilson Rosa e Lisa Soares da 

Silva, data de nascimento: 19/07/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, do lar, Telefone 3665-8910 e atualmente em local incerto e não 

sabido CARLOS BATISTA DA SILVA, Filiação: Maximiliana Rodrigues da 

Silva, data de nascimento: 23/05/1966, brasileiro(a), convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo procedente o pedido em apreço e, nos 

termos do art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às fls. 

13/14, mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo de 3 

(três) anos a partir do deferimento da medida, salvo se a requerente 

manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas.Por 

derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas. Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas 

ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 

da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Extraia-se 

cópia da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal(is) 

eventualmente em trâmite.Não havendo requerimento, arquive-se o 

presente feito com as cautelas de estilo.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 11 de 

janeiro 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141521 Nr: 8732-46.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ, para devolução dos autos nº 8732-46.2009.811.0042, Protocolo 

141521, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513469 Nr: 6075-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ECJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENUÁRIO GUMERCINDO DE OLIVEIRA 

FILHO, Cpf: 50693700149, Rg: 13644319, Filiação: Geneario Gumercindo 

de Oliveira e de Maria Manoela de Oliveira, data de nascimento: 

23/06/1974, brasileiro(a), natural de Corumbá-MS, solteiro(a), gerente de 

restaurante, Telefone 9958-9705. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Autos n. 6075-19.2018.811.0042.I. Trata-se de pedido 

de medida protetiva formulado por Emanoela Consuelo Jaques contra 

Genuário Gumercindo de Oliveira Filho, qualificados nos autos, 

sustentando, em resumo, que foi vítima de violência física e psicológica 

praticado pelo representado.É o relatório. Decido.A vítima narrou perante a 

autoridade policial que:Que o autor do fato é seu ex convivente Genuário 

Gumercindo de Oliveira Filho [...] por volta de 15:00 horas, o suspeito foi à 

sua casa lhe ameaçar (fls. 09/11).O § 8º do artigo 226 da Constituição 

Federal prevê que:§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na 

pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações.Esse modelo político ideológico de 

proteção contra a violência no âmbito da relação doméstica foi integrado 

pelo disposto na Lei n. 11.340/2006 que prevê uma série de medidas com 

a finalidade de eliminar todas as formas de discriminação contra as 

mulheres, prevenindo, punindo e com o objetivo de erradicar esse tipo de 

agressão.No caso dos autos entendo que a violência física e psicológica a 

que a vítima foi submetida demanda uma atuação enérgica de forma a 

demonstrar que o Estado brasileiro não aceita nenhuma forma de 

agressão contra a mulher. Em casos como o presente é imperioso que as 

medidas sejam deferidas tendo como norte a proteção a vida da mulher 

agredida, eis que qualquer violação a esse bem será sempre irreparável, 

bem como é necessário salvaguardar a credibilidade da Justiça e evitar a 

impressão de impotência frente a esse tipo de crime.Posto isso, defiro as 

seguintes medidas protetivas em favor da vítima:i) proibição de 

aproximação do representado em relação a vítima, seus familiares e 

testemunhas, mantendo uma distância mínima de 500 metros;ii) o 

representado não deve entrar em contato com a vítima, seus familiares e 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação;iii) o representado não 

deve frequentar a residência e da vítima.Indefiro o pedido de suspensão 

de o agressor visitar dependentes menores sob a guarda da vítima, vez 

que a alegada agressão não envolveu filhos do casal. Ainda, indefiro o 

pedido de alimentos provisórios em decorrência da ausência de 

dependência econômica.II. Considerando que a presente medida envolve 

questões de direito de família e designo o dia 19.4.2018, primeira data livre 

na pauta, às 13 horas para audiência de conciliação. Nomeio a Defensoria 

Pública para atuar na defesa da vítima, devendo ser intimada para o ato .III. 

Intime a vítima da presente decisão. Faça constar que se for novamente 

procurada pelo representado deve entrar em contato, imediatamente, com 

a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, Ministério Público ou o Juízo da 

Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (Rua Desembargador Milton F. F. 

Mendes, s/n, Centro Político Administrativo).IV. Proceda a intimação do 

representado para cumprimento da presente decisão. Na sequência, 

cite-se para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, 

indicando as provas que pretende produzir, conforme disposto no artigo 

306, do Código de Processo Civil , aplicado ao presente caso por analogia, 

haja vista tratar-se de procedimento cautelar. Conste no mandado de 

advertência de que o agressor deverá constituir advogado ou caso não 

possua condições financeiras, procurar a Defensoria Pública. Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do artigo 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 1º do artigo 212 do 

Código de Processo Civil.V. Proceda a inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do artigo 38 da Lei n. 11.340/06.VI. Encaminhe a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária na Defensoria 

Pública, conforme previsão dos artigos 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 . 

VII. Tendo em vista a urgência da medida, determino que o cumprimento 

dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.VIII. Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 01 de março de 2017.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 402986 Nr: 7293-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Helena Grings - 

OAB:MT 8361, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Posto isso, julgo improcedente a denúncia o que faço para absolver 

Alexandre Galindo que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.- Disposições finais:Transitada esta sentença 

em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação deste Estado e ao 

Instituto de Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como a Delegacia 

de Polícia.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 371432 Nr: 12073-07.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de agosto de 

2016, às 17h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Em obediência ao que preceitua o art. 27 da Lei 11.340/06, intime-se 

pessoalmente a Defensoria Pública ou o advogado nomeado para que 

participe do ato e acompanhe o réu.

III. Caso se trate de réu preso, requisite-se a sua apresentação ao Sistema 

Prisional.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Sendo a testemunha funcionário público, oficie-se ao chefe da 

repartição em que servir o referido funcionário comunicando acerca da 

expedição do mandado, com indicação do dia e da hora marcados, 

conforme preceitua o § 3º do art. 221 do CPP.

VII. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VIII. A presente decisão tem força de mandado/ofício e servirá como 

sucedâneo de tais expedientes em homenagem aos princípios da 

eficiência e da celeridade processual.

IX. Intimem-se

X. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 100452 Nr: 4041-76.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LPCdM, 

PPCdMS, GMCdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Cezário - 

OAB:22.464, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Amorim de Sá - 

OAB:19579- O, Naime Marcio Martins Moraes - OAB:3847

 Diante das informações constantes nas fls. 567/579 e 636/645, acolho o 

pleito do item “c” de fl. 639, bem como acolho integralmente o pleito 

ministerial de fl. 646;

DESIGNO Audiência de Justificação para o dia 14 de setembro de 2018, às 

14h00min.

INTIMEM-SE os requeridos/genitores para que compareçam na referida 

audiência.

INTIME-SE ainda, a médica psiquiatra Dra. Aline Quintal, CRMMT 6605/RQE 

124, que receitou o medicamento Verotina, consoante fl. 573, a qual pode 

ser encontrada na Rua Buenos Aires, n.º 452, sala 101, Bairro Jardim das 

Américas, Cuiabá/MT, telefone (065) 3027-6094, para que compareça na 

audiência de justificação na data e horário designado.

No tocante ao item “b” de fl. 639, pleiteado pelo requerido, deixo para 

apreciá-lo após audiência de justificação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103905 Nr: 1318-50.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FXADS, 

BIXA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1318-50.2017.811.0063, Protocolo 103905, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93929 Nr: 2583-58.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GCPdA, GGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS - 

OAB:0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2583-58.2015.811.0063, Protocolo 93929, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90591 Nr: 3104-37.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LEDSCMP, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Novis Neves 

Pereira Lima - OAB:, RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764/MT, 

RUBI FACHIN - OAB:3799

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3104-37.2014.811.0063, Protocolo 90591, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94013 Nr: 2649-38.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, JAdL, JBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 
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Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2649-38.2015.811.0063, Protocolo 94013, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103582 Nr: 1055-18.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FCF, 

RAVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1055-18.2017.811.0063, Protocolo 103582, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 5293-71.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.F. RORATO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG PHOTO E VIDEO, JORGE GAMBATTO 

ZORTEA, SOLANGE ZORTEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROZANGELA HIPOLITO DA 

LUZ - OAB:17201/O

 Procedo à intimação da parte promovida, para informar os dados 

bancários, para fim de expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 9156 Nr: 2-32.2004.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Annibal de Souza Bouret

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Ferreira de Oliveira Canongia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA CANONGIA - OAB:

 Procedo intimação da parte promovente, para no prazo de 05 dias, 

manifestar com relação a certidão do Oficial de Justiça de fl.185.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126019 Nr: 239-05.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joadir Silva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES - OAB:19124/O

 Visto.

 Designo audiência de mediação para dia 03/10/2018 às 09h00min.

Intimem-se as partes.

Às providências.

 Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31087 Nr: 10548-42.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY ALENCAR NUNES - ME, EUGENIO 

CLOZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Nos termos do art. 431 da CNGC, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o advogado 

Dr. SILVANA MORAES VALENTE para que promova, no prazo de 3 (três) 

dias, a DEVOLUÇÃO DOS AUTOS em epígrafe que se encontram com 

prazo de devolução expirado, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa. Caso a devolução já tenha ocorrido até a presente 

publicação, desconsiderar a cobrança.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30831 Nr: 2292-64.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de madeiras Ímpar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado por ausência justificada da Promotora de Justiça (licença médica), 

a audiência de instrução e julgamento do dia 6/9/2018 foi REDESIGNADA 

para o dia 7/2/2019, às 14:30.

 Certifico, ainda, que comuniquei a advogada Dra. Silvana Moraes Valente, 

e ainda, que foi inexitosa a intimação do autor do fato através do telefone 

(69)98415-1035, pois uma mensagem informa que o número não existe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37547 Nr: 3631-24.2017.811.0082

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. N. Comércio de Madeiras Ltda - EPP, 

Serraria São Sebastião de Cardodo Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Guilherme Moya - 

OAB:20235

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a ausência injustificada 

da testemunha. Redesigno a audiência para o dia 28-11-2018, às 14h35. 

Requisite-se/intime-se a testemunha, fazendo constar que deverá 

comparecer ao ato sob pena de ser determinada sua condução coercitiva, 

bem como de incorrer na prática do crime de desobediência (art. 330, do 

CP). No caso da testemunha ser requisitada, decorridos 10 (dez) dias 

após o protocolo da requisição, DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que 

diligencie junto ao IBAMA/MT se a testemunha foi notificada por seu 

superior hierárquico, certificando-se nos autos. Os presentes saem 

intimados neste ato. Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001742-33.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

NEBUZARADAN GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001742-33.2018.8.11.0001. REQUERENTE: NEBUZARADAN GONCALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ Vistos, etc. Nebuzaradan Goncalves dos Santos ajuizou Ação de 

Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cuiabá, na qual pretende obter liminar para a realização de cirurgia para 

implante de marca passo de camara única transvenoso, uma vez que é 

portador de FA com pausas importantes (síncope), cujo diagnóstico inicial 

de bloqueio atrioventricular de segundo grau. O parecer técnico emitido 

pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que “Trata-se de urgência, o 

procedimento deve ser providenciado com a maior brevidade possível, 

existe risco de perda de oportunidade de tratamento e risco a vida.” (ID 

14354163). Em consulta realizada no Sistema Sisreg III, verificou-se que a 

cirurgia está pendente desde o dia 21.07.2018 - 19:55:43, com 

classificação de risco como Prioridade 0 - Emergência, necessidade de 

atendimento imediato. É o breve relato. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil preceitua que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A relevância do 

fundamento da demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito) se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos 

artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público 

(Executivo) a obrigação de garantir o acesso à saúde. Da mesma forma, 

verifica-se o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao 

final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), mormente o 

risco de agravamento do quadro clínico da parte autora. Nota-se que a 

parte autora comprovou a doença alegada, conforme se extrai do relatório 

médico subscrito por especialista, corroborado pelo parecer técnico 

emitido pelo NAT. Diante do exposto e preenchidos os requisitos legais, 

DEFERE-SE a ordem liminar e determina-se ao Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, submetam a 

parte autora NEBUZARADAN GONCALVES DOS SANTOS, C.N.S. nº 

708.9097.6096.7318, ao procedimento cirúrgico para implante de marca 

passo de camara única transvenoso, conforme prescrição medica, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais. CONSIDERANDO QUE A PARTE 

JUNTOU A TABELA DO SIGTAP (IDS 14509056, 14509050, 14509045 e 

14509041) COMO ORÇAMENTOS, registra-se que a obrigação de fazer 

postulada no presente feito está limitada ao teto dos Juizados Especiais 

tanto para fins de competência jurisdicional como para fins de eventual 

necessidade futura de bloqueio de valores. Intime-se o servidor público 

que estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação e 

Gestor Municipal de Saúde ou outro responsável legal para conhecimento 

e providências, com a urgência que o caso requer. Ante as condições 

clínicas da parte autora, dispensa-se a audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se os Requeridos para que tragam aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Expeça-se mandado. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002139-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA ABREU MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002139-92.2018.8.11.0001. REQUERENTE: CATARINO LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Catarino Leite da 

Silva ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato 

Grosso, na qual pretende obter liminar para transferência para o Hospital 

Geral ou Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, para tratamento de quadro 

grave. O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

concluiu que “Há necessidade de transferência, para continuidade de 

tratamento, com cirurgia vascular.” (ID 15207322). É o breve relato. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil preceitua que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. A relevância do fundamento da demanda (elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito) se consubstancia nos princípios 

constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, 

que incumbe ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o 

acesso à saúde. Da mesma forma, verifica-se o receio de ineficácia do 

provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo), mormente o risco de agravamento do quadro 

clínico da parte autora. Registra-se, por oportuno, que ficou demonstrada 

a transferência do autor. No entanto, não incumbe ao juízo determinar ou 

vincular para qual hospital o paciente deve ser transferido, tendo em vista 

a discricionariedade do poder público em formular a melhor solução 

possível para o caso concreto, notadamente porque o serviço público é 

prestado por meio de contratualização e possui regras próprias de gestão. 

Diante do exposto e preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE a ordem 

liminar e determina-se ao Estado de Mato Grosso que, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, procedam a transferência da parte autora CATARINO 

LEITE DA SILVA, C.N.S. nº 705.0024.4125.4656, mediante avaliação de 

risco específico para transferência pela equipe que atualmente assiste o 

paciente e autorização médica da unidade na qual se encontra internado, 

caso se apresente viável, para hospital do SUS que disponha de 

condições técnicas para tratamento de sua patologia, conforme 

prescrição medica. Intime-se o servidor público que estiver no exercício do 

seu cargo na Central Estadual de Regulação e Gestor Municipal de Saúde 

ou outro responsável legal para conhecimento e providências, com a 

urgência que o caso requer. Ante as condições clínicas da parte autora, 

dispensa-se a audiência de conciliação. Intime-se a parte autora para 

juntar aos autos comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cite-se e intime-se os Requeridos para que tragam aos autos documentos 

que contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da 

Lei 12.153/2009. Expeça-se mandado. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505415-96.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

LEIZA LUZIA DA SILVA PAIXAO (REQUERENTE)

MARAIZA DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505415-96.2015.8.11.0001. REQUERENTE: LEIZA LUZIA DA SILVA 

PAIXAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

processo encontra-se em fase de execução de sentença. A parte autora 

informou o descumprimento da ordem e requer o bloqueio de valores para 

a aquisição do fármaco. Antecedendo tal pedido, determina-se a 

intimação: 01) do servidor que estiver no exercício do seu cargo na 

Gerência de Farmácia de Demanda Extraordinária e o Gestor Municipal de 

Saúde para efetivarem, no prazo máximo de 03 (três) dias, o cumprimento 

da ordem (cópia anexa), podendo enviar as informações por e-mail 

(cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) do requerido para, no prazo de 03 (três) 

dias, informar todas as providências administrativas adotadas para 

cumprimento da ordem, ou, ainda faculta-se que informe o último 

fornecedor contratado, por licitação ou compra direta, para a aquisição do 

medicamento e o valor firmado[1], sob pena de bloqueio do valor 

necessário para a aquisição do medicamento. 03) da parte autora para 

juntar no mínimo 03 (três) orçamentos do medicamento pleiteado, levando 

em consideração o princípio ativo, mas que conste a informação da 

marca/laboratório que está sendo orçada, devendo apresentar as 

diversas marcas existentes no mercado e com quantidades variadas por 

caixa, com informações dos dados bancários da farmácia e o número de 

C.N.P.J., no prazo de 10 (dez) dias. Embora já tenham sido enviados os 

documentos dos autos, determina-se que faça acompanhar ao mandado 

cópia dos documentos médicos, da decisão judicial e dos documentos 
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pessoais da parte autora, a fim de tentar agilizar o procedimento por parte 

dos requeridos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito [1] Enunciado 53 - aprovado na Segunda Jornada de Direito da 

Saúde – CNJ – Saúde Pública – Mesmo quando já efetuado o bloqueio de 

numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser 

facultada a aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada 

vinculada ao SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pela CMED.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002153-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 22/11/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002145-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO CASSELLA (REQUERENTE)

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 22/11/2018, Hora: 09:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002148-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

MARIA DOS ANJOS SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 22/11/2018, Hora:11:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 22/11/2018, Hora: 10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-06.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DA LUZ (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001231-06.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA JOSE DE QUEIROZ 

REPRESENTANTE: SYNARA VIEIRA GUSMAO REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NIVALDO DA LUZ Vistos. Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

conforme determinado no termo de AIJ, para, querendo se manifestar no 

prazo de 10 dias. Após, conclusos para sentença. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001910-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC NEPOMUCENO FILHO (EXEQUENTE)

BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Daniela Paes de Barros (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001910-35.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAAC NEPOMUCENO FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA CASTILHO (REQUERENTE)

LEONTINA DUTRA PLEFFKEN CASTILHO (REQUERENTE)

JULYANA KARYN CASTILHO (REQUERENTE)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001970-08.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LEONTINA DUTRA PLEFFKEN 

CASTILHO, ISRAEL MOREIRA CASTILHO, JULYANA KARYN CASTILHO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intimem-se as partes 

autoras para emendar a inicial juntando aos autos comprovantes de 

endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001988-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (ADVOGADO(A))

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001988-29.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos, documentos 

pessoais, comprovante de endereço, tabela de honorários da OAB, bem 

como certidão objeto desta ação com selo de autenticidade, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013359-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

GENISE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013359-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GENISE MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefere-se o 

requerimento de inversão do ônus da prova porque não se admite contra a 

Fazenda Pública, haja vista que milita presunção em favor da Fazenda 

Pública (ainda que relativa) de legalidade e legitimidade dos atos, de forma 

que o ônus da prova fica atribuído àquele que não possui tal presunção, e 

não o contrário, sob pena de subversão do sistema legal de proteção ao 

direito indisponível, que decorre do princípio maior da supremacia do 

interesse público sobre o privado. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o requerido, com as advertências legais, especialmente para 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032049-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

BERNARDETE TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1032049-78.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BERNARDETE TAVARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. Considerando a ampla modificação do pedido, renove-se 

a citação do Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar, no prazo 

de 30 dias. Ofertada resposta, intime-se o requerente para apresentar 

impugnação no prazo de 15 dias. Após, conclusos para a sentença. 

Dispensa-se a realização de nova sessão conciliatória. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023872-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE LARA NUNES (REQUERENTE)

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023872-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WILSON DE LARA NUNES 

REQUERIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando aos autos comprovante de endereço atualizado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500997-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500997-52.2014.8.11.0001 REQUERENTE: GLORIA ARAUJO DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Promova a 

secretaria a reclassificação para cumprimento de sentença. Incumbe ao 

credor apresentar os cálculos relativos a execução (art. 534 CPC). 

Considerando a inércia da parte autora quanto ao cumprimento do 

despacho retro, arquive-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1031994-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

RONALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031994-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RONALDO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Intime-se a 

parte autora para justificar a ausência na audiência de conciliação, no 

prazo de 15 dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001974-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001974-45.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial a fim de juntar, no prazo de 15 dias, planilha 

de cálculo atualizado e a certidão objeto dessa ação, com selo de 

autenticidade. Após, conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001990-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO (EXEQUENTE)

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001990-96.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIO SILO DA CONCEICAO 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004363-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

WILLIAN DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004363-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WILLIAN DE SOUZA PEREIRA 

REQUERIDO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA, DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT Vistos, etc. Recebe-se a emenda 

à inicial. Promova a secretaria a substituição no sistema PJe do Diretor da 

Politec pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL E PEDIDO 

LIMINAR, que WILLIAN DE SOUZA PEREIRA promove em face de 

Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores e Estado de Mato Grosso na qual se 

insurge contra laudo produzido pela perícia oficial do Estado relativo ao 

veículo de sua propriedade. Em síntese, aduz que adquiriu da primeira ré 

um veículo modelo FOX 1.6, ano 2008/2009, fabricado pela segunda, e o 

revendeu à terceira pessoa, a qual não conseguiu realizar a transferência 

do bem móvel em razão de que, durante o processo de vistoria, o DETRAN 

de Rondonópolis encaminhou o processo para 1ª Delegacia de Policial Civil 

daquela cidade, pois, segundo a preambular a autoridade administrativa 

“(...)desconfiou que a forma da escrita pontilhada gravada no motor 

(CCR700793) não apresentava semelhança com as vistorias 

anteriormente realizadas com os veículos daquele ano (...)”. A autoridade 

policial solicitou laudo da criminalística e o perito apresentou a seguinte 

conclusão: “(...)o Perito concluiu que o Número de Identificação Veicular 

(NIV) do veículo periciado não apresentam vestígios visíveis de 

adulteração na data dos exames, tratando-se de gravação autêntica de 

fábrica. Com relação ao Número de Série do motor, fica o Perito 

impossibilitado de afirmar se trata-se de gravação original, adulterada ou 

gravação em bloco virgem, devido aos motivos expostos na seção”. O 

autor requer liminar de autorização para trafegar com o veículo e, no 

mérito, que seja desconstituída, por decisão judicial, a conclusão expressa 

no laudo e determinada a realização de nova perícia na via judicial (item g 

do pedido), e reparação por dano moral. Os autos foram redistribuídos em 

razão de decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 4ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública. É o breve relato. É cediço que não 

se admite neste Juizado a produção de prova pericial, a qual foi requerida 

na petição inicial e se faz imprescindível para o desate da questão, já que 

se trata de impugnação de laudo pericial realizado pela Perícia Oficial do 

Estado por meio da feitura de nova perícia. No caso dos autos, o feito 

comporta ampla dilação probatória capaz de sanar a dúvida acerca da 

idoneidade da marcação do motor do veiculo do autor, mormente porque o 

expert da POLITEC atestou a impossibilidade de “(...) afirmar se a 

gravação Número de Série do motor do veículo periciado é original, ou se 

trata de adulteração, ou se trata de gravação em bloco virgem(...)” (pag. 5 

do laudo pericial – id 11908382). Se o motivo da rejeição do pleito 

administrativo foi justamente a dúvida acerca da regularidade do veículo, a 

necessidade de realização da perícia e colheita das demais provas 

necessárias ao esclarecimento da questão são providências 

imprescindiveis ao julgamento da causa. No sistema dos juizados 

especiais se admite apenas o exame técnico simples, insuficiente para o 

deslinde da controvérsia. Dessa forma, correta a distribuição inicial feita a 

uma das varas da Fazenda Pública. A propósito: "CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA MÉDICA. CAUSA COMPLEXA. CONFLITO 

PROCEDENTE. 1. A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA A 

REVESTIR DE COMPLEXIDADE A MATÉRIA DOS AUTOS, AFASTA A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

CONHECER E DECIDIR A DEMANDA. 2. DECLARADO COMPETENTE O 

JUÍZO SUSCITADO. (TJ-DF - CCP: 20130020291218 DF 

0030070-77.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de 

Julgamento: 12/05/2014, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 20/05/2014 . Pág.: 65).”g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO SUSCITADO 

PELA PARTE - POSSBILIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDA 

JURISDIÇÃO - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA QUE VISA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DECORRENTE DE 

SUPOSTOS EQUÍVOCOS OCORRIDOS QUANDO DA CONVERSÃO DO 

CRUZEIRO REAL EM URV- NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA - INCOMPATIBILIDADE COM O 

RITO DO JUIZADO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA. "É regra que o conflito negativo de competência é 

suscitado pelos juízes que se dão por incompetentes para o julgamento da 

mesma causa. Quando, entretanto, a parte postula perante ambos os 

Juízos e os dois extinguem o feito, se dando por incompetentes, sem, no 

entanto, suscitarem o conflito, há evidente violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, o que justifica seja o conflito postulado pela 

parte, admitido, mesmo tendo natureza consultiva". (CC 114037/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 

16/10/2015). G.n. “O processo no juizado especial é regido pelos 

princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com 

causas que demandam dilação probatória intensa. (TJ/MT – Conflito de 

Competência nº 47570/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

julgamento 05/12/2013)" (Conflito de Competência nº 113619/2014, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO; TJMT, 

Julg. 07/05/2015).g.n. Portanto, os precedentes jurisprudenciais 

supracitados demonstram a incompatibilidade do processamento e 

julgamento da presente ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

razão pela qual o reconhecimento da incompetência absoluta é medida que 

se impõe. Havendo, pois, decisão declinatória de competência pelo juízo 

da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá e a presente 

imperioso seja suscitado o conflito negativo de competência, conforme 

determina o CPC. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a 

incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para 

processar e julgar a presente ação e SUSCITA-SE O CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 4ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, na forma do inciso II e parágrafo único do 

art. 66 do Código de Processo Civil/2015. Aguarde-se a decisão da 

autoridade judicial designada relatora do conflito acerca da definição do 

juízo escolhido para a análise dos requerimentos urgentes para eventual 

apreciação do pedido de tutela de urgência, devendo a secretaria adotar 

as providências de praxe. Distribua-se com as cópias necessárias à 

instrução do Conflito de Competência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALANA VIEGAS MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 
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1002152-91.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALANA VIEGAS MUNIZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora requer “Seja concedida a LIMINAR 

determinando a Ré proceda a imediata nomeação e posse da autora no 

cargo Fiscal de Defesa Agropecuário Florestal, Especialidade: Engenheiro 

Agrônomo, Polo: Lucas do Rio Verde - Município: Santa Rita do Trivelato;”. 

Em síntese, a parte autora aduz que se submeteu a concurso público e 

ficou classificada no cadastro de reserva, posicionada em 4º lugar na lista 

geral formada para prover uma vaga, segundo o edital. Aponta, contudo, 

que faz jus à imediata nomeação e posse haja vista que o primeiro e 

segundo colocados não tomaram posse, o terceiro foi nomeado na data de 

14/10/2014 sendo removido na data de 10/05/2018. Entende que a 

remoção do servidor autoriza sua nomeação ao cargo que atualmete se 

encontra vago. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece 

que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir 

quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 

para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Sabe-se que, por força 

do disposto no o artigo 1º da Lei n° 8.437/92 “Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal”. E que: “Não será cabível 

medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação” (§ 3º do 

mesmo diploma). (g.n.) Os dispositivos citados se aplicam ao caso em 

exame. Além disso, no caso dos autos não se verifica a hipótese de 

direito subjetivo comprovadamente violado, como é o caso dos aprovados 

dentro do numero de vagas e preteridos por nomeação fora da ordem da 

lista. Na presente hipótese, o cerne da questão é identificar se a remoção 

de um servidor empossado é suficiente para autorizar a nomeação de 

candidato classificado em cadastro de reserva. Considerando a regra 

geral de que cabe a administração, segundo sua conveniência e 

oportunidade, organizar seu quadro de pessoal, não é possível qualquer 

juízo antes de se facultar a manifestação da parte contrária, inclusive 

porque há necessidade de esclarecimento acerca da própria existência de 

cargo disponível. Considera-se, ainda, a trabalhosa reversibilidade da 

decisão diante do teor da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 

608482 / RN - RIO GRANDE DO NORTE, ao qual foi atribuído repercussão 

geral. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002154-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CERILO JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002154-61.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CERILO JORGE CARVALHO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação nominada de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO C/C COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (com pedido de tutela provisória de urgência)” 

proposta em face de DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO e 

ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, na qual a parte autora aduz 

que transferiu a posse de um veículo sobre o qual pendia alienação 

fiduciária ao terceiro requerido, e não realizou a transferência porque não 

quitou o financiamento, conforme havia compromissado durante a 

formalização do negocio jurídico. Em razão da ausência de regularização 

da propriedade, o autor está sofrendo com o lançamento de multas em seu 

nome, razão pela qual pretende a transferência compulsória das multas. 

Além disso, pleiteia a declaração de que não é possuidor do veiculo e, 

portanto, não ostenta responsabilidade. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Em 

matéria administrativa a tutela liminar só é possível quando houver forte 

presunção de razão ao administrado, pois o ato administrativo goza, a 

princípio, da presunção de legitimidade e legalidade a qual, embora relativa, 

reclama prova robusta para o afastamento das naturais consequências da 

cobrança. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, não se 

identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, 

notadamente porque a parte autora não apresentou nenhum documento 

comprobatório do alegado negócio jurídico. Ante o exposto, INDEFERE-SE 

o pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite(m)-se a(s) pessoa(s) jurídica(s) de direito público com as 

advertências legais, especialmente para apresentar(em) a documentação 

de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 

9º da Lei 12.153/2009 e o particular na forma da Lei 9.099/95. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002151-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA (ADVOGADO(A))

THIAGO ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002151-09.2018.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO ALMEIDA DE 

ANDRADE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de ação na qual a parte autora requer “a) concessão de liminar, "inaldita 

altera pars", para que inaudita altera parts, o Requerido restitua ao Autor o 

prazo para sua posse no cargo APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL- 

SEGURANÇA/AGENTE DE PATIO-POLO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para o qual 

foi APROVADO na 106ª colocação, por meio do Concurso Público nº. 

04/2009-SAD-MT, e convocado para tomar posse através do Ato nº 

3859/2011. (doc. Anexo)” Em síntese, afirma a parte requerente que não 

foi notificada pessoalmente e de forma inequívoca da sua nomeação, 

ocorrida muito tempo após a homologação do certame em que foi 

aprovada. Discorre que em razão do lapso não tomou conhecimento do 

chamamento público feito exclusivamente por publicação no Diário Oficial. 

É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Os elementos dos autos não 

evidenciam hipótese de concessão da tutela de urgência, especialmente 

porque se fundam no argumento de que não houve notificação pessoal, 

cuja prova deverá ser produzida pelo requerido a fim de comprovar, via 

documental, que o fez. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, 

com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000105-18.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000105-18.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 
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atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCIANO AUGUSTO NEVES - (CPF 474.078.161-15) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO - (CNPJ 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$2.841,84 - cálculo no Id. 9548982. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$84,09 Valor total bloqueado: R$2.925,93 (dois mil novecentos e vinte e 

cinco reais e noventa e três reais). Junte-se o recibo de detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta 

judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio 

importará no levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - 

Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo 

supra e não havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 

1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504979-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (ADVOGADO(A))

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0504979-40.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: LUCIANO AUGUSTO NEVES - (CPF 474.078.161-15) 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO - (CNPJ 03.507.415/0003-06) 

Valor líquido: R$2.703,99 - cálculo no Id. 10487976. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$64,87 Valor total bloqueado: R$2.768,86 (dois mil setecentos e 

sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002161-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA DA SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002161-53.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA VITORIA DA SILVA 

ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de cumprimento provisório da sentença condenatória de 

obrigação de fazer. Em regra é possível a execução provisória em face da 

Fazenda Píblica quanto a obrigação de fazer, a propósito: “A execução 

provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o 

regime constitucional dos precatórios. STF. Plenário. RE 573872/RS, Rel. 

Min. Edson Fachin, julgado em 24/5/2017 (repercussão geral) (Info 866).” 

Como providências preliminares: registre-se no sistema PJe junto aos 

autos do processo no qual se formou o título a existência da presente 

execução provisória (ou associe-se ambos); traslade-se cópia da 

sentença, despacho de recebimento do recurso ou remessa ou 

certifique-se quanto a autenticidade das peças já juntadas pela parte 

exequente. Certifique-se ainda quanto a inexistência de decisão definitiva 

da Turma Recursal nos autos no qual se formou o título. O art. 520, do 

CPC, estabelece que o cumprimento provisório da sentença deve ser 

processado da mesma forma que o definitivo, razão pela qual a parte 

requerida precisa ser intimada para dar cumprimento a obrigação. Assim, 

intime-se a parte ré, encaminhando, em anexo, cópia da sentença, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o integral cumprimento da 

obrigação de fazer e junte o respectivo comprovante documental aos 

autos (art. 12. da Lei 12.153/2009). Eventual impugnação ao cumprimento 

da obrigação de fazer (art. 525, § 1º, CPC), deve ser deduzida através de 

simples petição, nestes autos. Decorrido o prazo ou apresentado o 

comprovante de cumprimento intime-se a parte exequente para manifestar, 

no prazo de 15 dias. Intime-se. Cuiabá, 6 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0506084-86.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA BYANA REZENDE DA SILVA ROSSI (EXEQUENTE)

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0506084-86.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SORAYA BYANA REZENDE DA 

SILVA ROSSI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado do crédito 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no ID. 10589770 e dos 

honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da causa. De 

acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando erro na atualização 

do montante e apresentou o calculo com o valor que considera correto no 

ID 13044850. A Exequente concordou com o cálculo apresentado pelo 

Executado (ID 15158722). In casu, a Turma Recursal Única fixou 

honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento). Diante do exposto, 

ACOLHE-SE a Exceção de Pré-Executividade e HOMOLOGA-SE o valor do 

crédito em R$ 13.649,69 (treze mil seiscentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e nove centavos), conforme a planilha de cálculo de 

ID13044850, e destaque dos honorários sucumbenciais fixados em 10% 

(dez por cento) no valor R$ 1.364,96 (um mil trezentos e sessenta e 

quatro reais e noventa e seis centavos). Por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 
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Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicado no PJe. Cuiabá, 05 de setembo de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503284-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER (ADVOGADO(A))

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

EDECIO DE ARRUDA TAQUES (EXEQUENTE)

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503284-51.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: EDECIO DE ARRUDA TAQUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$28.106,83 

(vinte e oito mil cento e seis reais e oitenta e três centavos), conforme 

planilha de cálculo id. 10563383. Citado, o Executado não opôs embargos. 

Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10563383) apresentada pela 

parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se que 

deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes da 

intimação da parte executada, in casu, o de ID 10563383, pois a partir daí 

tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$28.106,83 (vinte e oito mil cento e seis reais e oitenta e três centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001585-31.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIDANE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

FERNANDA AUGUSTA WARMLING (ADVOGADO(A))

LUIZ GONZAGA WARMLING (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001585-31.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: DIDANE ALIMENTOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais no 

valor atualizado de R$1.781,95 (hum mil setecentos e oitenta e um reais e 

noventa e cinco centavos), conforme planilha de cálculo id. 9622282. O 

Executado concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 

12059355). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.781,95 (hum mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e cinco 

centavos) referente aos honorários sucumbenciais. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002411-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002411-23.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIA DO CARMO DE 

ALMEIDA SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$8.644,75 (oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e 

cinco centavos), conforme planilha de cálculo id. 12133329. O Executado 

concordou com o cálculo apresentado pela exequente. (ID 13186446). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$8.644,75 (oito mil 

seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003374-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003374-31.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON ajuizou a ação de título executivo fundado em 

honorários de defensor dativo, a qual atuou no processo de nº 

1763-21.2009.811.0040 (Código 51445), em tramite junto 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT, almejando o recebimento de R$1.157,30 (hum mil 

cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos), conforme planilha de 

cálculo de Id. 11123330. O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 12165797). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.157,30 (hum mil cento 

e cinquenta e sete reais e trinta centavos), referente aos honorários de 

defensor dativo do processo de nº 1763-21.2009.811.0040 (Código 

51445), em tramite junto 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT 

acerca da presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 
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Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000991-17.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

IRANDI RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000991-17.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: IRANDI RODRIGUES SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$2.599,42 

(dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 10567805. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 10567805) 

apresentada pela parte exequente está em consonância com a sentença. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o de ID 10567805, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$2.599,42 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais 

e quarenta e dois centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 06 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505003-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FIGUEIREDO DA SILVA (EXEQUENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0505003-68.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: EDSON FIGUEIREDO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$3.141,63 

(três mil cento e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), 

conforme planilha de cálculo id. 7231574. Citado, o Executado não opôs 

embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 7231574) apresentada 

pela parte exequente está em consonância com a sentença. Registra-se 

que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte autora antes 

da intimação da parte executada, in casu, o de ID 7231574, pois a partir 

daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor 

de R$3.141,63 (três mil cento e quarenta e um reais e sessenta e três 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

4 M COM. DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000908-30.2018.8.11.0001 REQUERENTE: 4 M COM. DE ROUPAS LTDA - 

ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000003-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA (EXEQUENTE)

DIEGO KNOPP FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000003-25.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: DIEGO KNOPP FONSECA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. DIEGO KNOPP FONSECA ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a qual 

atuou no processo de nº 9608-25.2014.811.0042, em tramite junto a 8° 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, almejando o recebimento de 

R$1.336,10 (hum mil e trezentos e trinta e seis reais e dez centavos). O 

Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso 

preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado 

concordou com a execução (Id. 12421798). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$1.336,10 (hum mil e trezentos e 

trinta e seis reais e dez centavos), referente aos honorários de defensor 

dativo do processo de nº 9608-25.2014.811.0042, em tramite junto a 8° 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT. Sem custas nem honorários, 
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conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 8° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000271-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES (ADVOGADO(A))

THAIANE BLANCH BENITES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000271-79.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: THAIANE BLANCH BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. THAIANE BLANCH BENITES ajuizou 

a ação de título executivo fundado em honorários de defensor dativo, a 

qual atuou nos processos de nº 537-16.2016.811.0046; 

2535-24.2013.811.0046; 4361-80.2016.811.0046; 5614-69.2017.811.0046; 

5635-45.2017.811.0046 e 5969-79.2017.811.0046, em tramite junto a 1° e 

2° Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro-MT, almejando o 

recebimento de R$5.884,30 (cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e 

trinta centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e judicial 

no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 12939207). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$5.884,30 (cinco mil 

oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos de n º 

537-16.2016.811.0046; 2535-24.2013.811.0046; 4361-80.2016.811.0046; 

5 6 1 4 - 6 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ;  5 6 3 5 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6  e 

5969-79.2017.811.0046, em tramite junto a 1° e 2° Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Comodoro-MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 1° e 2° Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro-MT acerca da 

presente execução e pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003466-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003466-09.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. GEOVANI MENDONCA DE FREITAS 

ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários de defensor 

dativo, a qual atuou no processo de nº 3923-62.206.811.0011 - Código nº 

242050, em tramite junto a 2° Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, 

almejando o recebimento de R$2.540,13 (dois mil e quinhentos e quarenta 

reais e treze centavos). O Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso preceitua que “A execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do 

CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – 

CUIABÁ).” O Estado concordou com a execução (Id. 12937110). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.540,13 (dois mil e 

quinhentos e quarenta reais e treze centavos), referente aos honorários 

de defensor dativo do processo de nº 3923-62.206.811.0011 - Código nº 

242050, em tramite junto a 2° Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 2° Vara da Comarca de Mirassol 

D’Oeste-MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 06 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000732-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CUSTODIO PACHECO (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALIPIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

ROSANE SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - 

ASBRAT (EXECUTADO)

GLAYCON ALVES DUTRA (EXECUTADO)

SEBASTIAO CAMARGOS DUTRA FILHO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de R$ 2.038,32 (dois mil, trinta e oito reais e trinta e dois 

centavos) ao Funajuris, e ao Cartório Distribuidor no valor de R$ 14,81 

(quatorze reais e oitenta e um centavos), sendo este último via depósito 

bancário, Banco do Brasil S.A, agência 0551-7, conta corrente n. 

44.017-5, nominal a Edilma Braga (Cartório Distribuidor), sob pena de 

inscrição do débito em Dívida Ativa.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 267837 Nr: 1762-17.1990.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PEZZARICO, INEZ 

MARIA IZOTON PEZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a devolução de carta precatória de fls. 185/186

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403199 Nr: 16700-21.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER, 

CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 Intimação do advogado do exequente para no prazo de 05 (cinco) dias 

requeira o que de direito, conforme despacho de fls. 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 352492 Nr: 7553-39.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA, SOLO AGRÍCOLA 

LTDA, MARIA ROSELI DE BASTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24540/PR

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a devolução de AR de fl. 224

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 66324 Nr: 1491-27.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEYSLLER WILLON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT6057, JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA 

LEÃO - OAB:143.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de AR de fl. 137

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702360 Nr: 10338-61.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICI MAINARDI, OLITA MARIA MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712193 Nr: 7246-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO CESAR SMANIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO BERTONI, UBIRATÃ FEIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 104

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429325 Nr: 11414-91.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.621-RS, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 297

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378422 Nr: 6674-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - 

SUPERMERCADO REAL, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RENATA 

CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de AR de fl. 137

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 280273 Nr: 3785-47.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLABIO RICARDO PAWLINA, ESPÓLIO DE 

HÉLIO RIBEIRO DE MORAES, POLIANA PIERGENTILE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:OAB/MG1623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de AR de fl. 394

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 30534 Nr: 8179-10.1995.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOPES CRISTOVAO, ROBERTO NAVES RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA C. LEMOS BORGES EPP, SUZANA 

CARDOSO LEMOS BORGES, CARLOS ALBERTO BORGES, MAURICIO 

ASSIS LEMOS, COMAR COMERCIO E EXPORTACAO DE MATERIAIS 

RECICLAVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a devolução de AR de fl. 349

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807684 Nr: 17245-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO POSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO CORREA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DA SILVA ASSUNÇÃO 

CADIDÉ - OAB:OAB/MT 16973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 Intimação do advogado da parte exequente para, no prazo legal, 

manifestar-se quanto ao decurso de prazo da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415415 Nr: 11077-39.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA MOTORFORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO ANTEZANA GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:OAB/MT 11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos requerendo o que de direito, em face da certidão de fls. 480.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 869154 Nr: 6240-23.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORRE A G TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dos advogados da embargada - Sergio Roberto de Oliveira, Renato José 

Sant'anna Rosa e Deise Steinheuser -, para que, no prazo de 15 

(quinze)dias, manifestem sobre os embargos à execução

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782881 Nr: 7366-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Dos advogados das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto ao cálculo apresentado em fls. 199/201

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410491 Nr: 6521-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLANQUES FERREIRA CHAVES, THALLES REZENDE 

LANGE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:11922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro CENTRO na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773280 Nr: 3681-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANEIRO ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente para no 

prazo legal manifestar-se nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756866 Nr: 11406-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH MENEZES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:OAB/MT7172

 Dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto ao cálculo apresentado em fls. 172/173

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 901158 Nr: 5634-58.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro PARQUE SAGRADA FAMÍLIA na Central de Pagamento de 

Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. 

Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, sendo 

feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de 

Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 897005 Nr: 4339-83.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro SANTA CRUZ na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736199 Nr: 15599-36.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 
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OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822761 Nr: 3883-07.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIELLE DOS SANTOS CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 314/316 requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791090 Nr: 10670-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR ALVES COELHO, EUCELIA QUINTINO 

DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIL SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO 

LTDA, SPL, MIRELLE APARECIDA PINHEIRO LOPES, LUIZ CARLOS 

CHAGAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:17941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de AR de fls. 163/164

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816204 Nr: 1639-08.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON MARIO LEITE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto ao laudo pericial de fls. 107/111

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744245 Nr: 4506-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO KOVOCA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, instruir e 

preparar a carta precatória de fl. 96.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720265 Nr: 1305-76.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROBERTO PICOLI, ESPOLIO DE 

LUCIANO PORFIRIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LUIZ SALVADOR - 

OAB:59639 PR

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822796 Nr: 3907-35.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE SOUZA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de AR de fl. 127

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 785361 Nr: 8352-33.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDICARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

dvolução de AR de fl. 51

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803161 Nr: 15648-09.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIL SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Dos advogados das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto ao laudo pericial de fls. 108/114

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799369 Nr: 14078-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAIXAO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O
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 Dos advogados das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

de laudo pericial de fls. 84/87

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797611 Nr: 13321-91.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Dos advogados das partes para, no prazo de 5 ( cinco) dias, manifestar 

quanto ao laudo pericial de fls. 98/101

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806630 Nr: 16892-70.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIR KASECKER JUNIOR, WALQUIRIA AIRICH 

CORREA KASECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a devolução de AR de fl. 63

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719862 Nr: 903-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROBERTO PICOLI, ESPOLIO DE 

LUCIANO PORFIRIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDERVANDES VIDAL 

GHAGAS - OAB:OAB/ PR 54.503

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 372379 Nr: 811-61.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR, JOSE BONFIM 

DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE HIDAL AVERBACH - 

OAB:86663/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a devolução de AR de fls. 226/228

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378446 Nr: 6767-58.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROER DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Intimação do advogado da parte autora para requerer o que de direito no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435850 Nr: 4518-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKZO NOBEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 

(MARTELAO PARAFUSOS), REJANE DE PAULO OLIVEIRA, RODOLFO DE 

OLIVEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI LIDA - 

OAB:SP/95.740, LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - 

OAB:133551, MÁRIO EDUARDO LOURENÇO MATIELO - OAB:72.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4518-95/2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Akso Nobel Ltda.

Executados: Oxisoldas Comércio de Oxigênio Ltda (Martelão Parafusos) e 

Ouros.

 Vistos, etc.

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.125), somente com relação a transferência do bem, conforme extratos 

em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452768 Nr: 7947-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por BV 

Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão (fl.101/106), em sua 

í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,19/junho/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797283 Nr: 13226-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LUGATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSO GONÇALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13226-61.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Maria Aparecida Lugato.

Executado: Ildefonso Gonçalves Silva.

 Vistos, etc.

Em atendimento a determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso constante da decisão do Agravo de Instrumento 

nº1002730-57.2018.8.11.0003 de (fl.138/140) e, atentando pela 

circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido pelo Tribunal de 

Justiça, denominado “RenaJud”, procedo a restrição de circulação do 

veículo placa KAG3461, conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intimem-se as partes, via seus respectivos bastante procuradores, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeiram o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 44269 Nr: 2374-42.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELIZY AUTOMOVEIS LTDA, ALVARO LUIZ 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO 

FIGUEIRA BALBINO, LUCIA MARIA DA S. BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, dar andamento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773242 Nr: 3670-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA DE OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GIULIANNECREPALDI SILVA - 

OAB:OAB/MT17.257, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16755/O, 

SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de AR de fl. 71

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 376722 Nr: 5054-48.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUES & CAETANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP, 

RENATA CRISTINA KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RODRIGO 

SÉRGIO KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, EDEMAR ANDRE 

SAMUELSSON, FABIO EGON EDU SAMUELSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de AR de fls. 301/302

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 785548 Nr: 8441-56.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENY DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795124 Nr: 12427-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821424 Nr: 3390-30.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP128.341

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824991 Nr: 4613-18.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420-MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718952 Nr: 14429-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES SOARES DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 255

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736477 Nr: 15817-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTIANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro JARDIM PIONEIROS na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824991 Nr: 4613-18.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420-MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar do petitório 

de fls. 113/115.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451825 Nr: 7004-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA BARBOSA DA SILVA, CLEURUBES LOPES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR KIYOSHI TAKENAKA, JOAO DE 

FARIAS, JUSTINA JORGE DE ASSIS, ALCEU VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402105 Nr: 15603-83.2007.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LOURENÇO ORTOLAN SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

CREDIVAL PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 900014 Nr: 5323-67.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALFREDO REVERBEL BENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO SKILHAN 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RS 70.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro CENTRO na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 894822 Nr: 3450-32.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE JUNIOR E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN ROSSATTO - OAB:19.204, 

SHEILA UGOLINI - OAB:SC/16.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro CENTRO na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 903551 Nr: 6427-94.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ COCCO, STELLA REGINA COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da advogada dos Embargantes, da decisão de fls. 112/113, transcrita a 

parte final: "...Por isso tudo, hei por bem INDEFERIR os pedidos de tutela 

provisória de evidência suplicados na inicial. Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 26 de novembro de 2018, 

às 11:30 horas, no CEJUSC. Recebo os embargos, para discussão, 

determinando a suspensão do processo principal, no que tange ao imóvel 

matrícula nº1.948 CRI Nortelândia – MT, até ulteriores deliberações deste 

juízo (arts. 297, 300 e 678, CPC). Cite-se o embargado, para contestar, no 

prazo de (15) quinze dias, consignando-se que não contestando o pedido, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC). 

Quando da citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, 

CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Roo-MT., 23 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível".

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006813-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE COMANDOLLI (EXECUTADO)

GIOSIMAR JOSE CALDATO (EXECUTADO)

RODOVIDA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (EXECUTADO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003362-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS (ADVOGADO(A))

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ROSANGELA PATRICIA ALVES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO RIBERIO DA SILVA (RÉU)

MARIA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para MATERIALIZAR a Carta de 

Adjudicação expedida, para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002166-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

ALCIDES CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA (RÉU)

José Carlos da Silva (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado de Citação do requerido 

Severino Lima de Oliveira.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005140-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA CRUZ (EXEQUENTE)

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

das Correspondências Devolvida ID's 14031904 e 14037926, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000230-43.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 21.435,23; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO PAN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: FERNANDA RODRIGUES DA 

SILVA Senhor(a): REQUERENTE: BANCO PAN S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do 

processo acima indicado, para efetuar o pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, no prazo legal, conforme cálculo juntado 

no ID 14542393. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008870-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

ROSANE PEREIRA BARROS ISUMI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1008870-35.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 25.115,80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, Promessa de Compra e 

Venda]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

ROSANE PEREIRA BARROS ISUMI Parte Ré: RÉU: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE 

IMOVEIS LTDA O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001193-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SILVA MARQUES (AUTOR(A))

GLADIS DENISE MELCHIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

AMERICAN MOTOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001193-85.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 93.844,62; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR(A): BRUNO SILVA MARQUES Parte Ré: RÉU: AMERICAN 

MOTOS LTDA, BANCO PAN S.A. O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001345-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZIO FRANCISCO MAIA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 13179388, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718449 Nr: 13912-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTINO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 97/104.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710795 Nr: 5780-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA 

- OAB:11624-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 181/218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 341509 Nr: 9665-15.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA 

MARIL DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT/5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte exequente, DR. NELSON MANOEL 

JUNIOR, OAB/MT 5454-B, para colacionar aos autos o número do CPF, 

para fins de cumprimento integral da r. Decisão de fls. 241.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705910 Nr: 585-46.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE ZORIO NEVES ME (DRAGA RIO 

VERMELHO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATE GARCIA 

LOPES - OAB:OABMT11.877-A, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para fins de 

cumprimento integral da r. Decisão de fls. 55. O pagamento deverá ser 

realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia 

extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449433 Nr: 4612-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES LEONEL & LEONEL LTDA ME, GILSON 

ALVES LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para informar o CEP do endereço para 

INTIMAÇÃO dos executados, conforme requerimento de fls. 96, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729387 Nr: 10067-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:OAB/MT15687A, EVARISTO ARAGÃO F. DOS SANTOS - 

OAB:15.686-A, TERESA CELINA ARRUDA DE ALVIM - OAB:15.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE EXEQUENTE, para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça a ser cumprida no Bairro 

Colina Verde – Rondonópolis - MT. O pagamento deverá ser realizado pela 

CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site 

do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434575 Nr: 3241-44.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA ZOPELETTO NOTÁRIO, CARLOS 

HENRIQUE NOTARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU MAMORO SHIOHARA, DENK 

ENGENHARIA LTDA, YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS 

- OAB:PR 25.989, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes requeridas: NICOLAU MAMORO 

SHIOHARA e DENK ENGENHARIA LTDA, para manifestarem sobre os 

Embargos de Declaração de fls. 382/390, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 387509 Nr: 1195-87.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida acerca da r. Sentença de fls 

retro, bem como do Recurso de Apelação de fls. 227/229, para que, no 

prazo legal, manifeste-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710534 Nr: 5507-33.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 681 de 891



 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA - OAB:7627-A, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6735/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para intimação, 

por Mandado, da perita nomeada. O pagamento deverá ser realizado pela 

CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no site 

do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 346876 Nr: 2305-92.2005.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO FERREIRA DE MATOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS HUMBERTO RICHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO SIQUEIRA 

CARDINAL - OAB:7830, MARCELO MONTEIRO SALOMÃO - 

OAB:7613-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 457/482.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816723 Nr: 1807-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON NASCIMENTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ - 

OAB:206.339-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora poara que informe o endereço da parte 

executada, haja visto que no último endereço fornecido a parte não foi 

encontrada e, ainda em razão de que a diligências recolhida menciona 

como destinatário vila Birigui - Rondonópolis - MT, conforme se vê às fls. 

60, verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766110 Nr: 449-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZALINA ANTONIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para MANIFESTAR INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO do feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 888020 Nr: 1013-18.2018.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACOB SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:21.220 oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para manifestar acerca da 

Certidão de fls 58, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 62734 Nr: 11232-28.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON JOAO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URQUIZA RODRIGUES PANIAGO, MARLENE 

DOURADO PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA 

- OAB:14023, Wellington João Silva Junior - OAB:10.417/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre o petitório de folhas nº281/282, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728965 Nr: 9698-87.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CELSO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERROU & SERROU LTDA, EDSON SERROU 

BARBOSA, JUSSARA DAS GRAÇAS DA SILVA GOSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON FRANCISCO FERNANDES 

FILHO - OAB:7729/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT, 

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Intimação dos patronos do autor, bem como do primeiro e segundo 

requeridos " SERROU & SERROU LTDA e EDSON SERROU BARBOSA", 

para contrarrazoar os Embargos de Declaração interpostos às folhas 

202/209, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 757258 Nr: 11651-52.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE DA SILVA SANTOS, RICARDO MAGALHÃES 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca da audiência designada para 

oitiva de testemunha na Comarca de Londrina/PR para o dia 20/09/2018 às 

14h30min.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445193 Nr: 375-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TASCA PORTO, ANTONIO PORTO 

NETO, MARIA DE FATIMA DA SILVA PORTO, EDVALDO PORTO, LEILA 

AMORIM DE MELO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR-39.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N. 375-29.2011.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

EXECUTADO(A,S): EDSON TASCA PORTO e ANTONIO PORTO NETO e 

MARIA DE FATIMA DA SILVA PORTO e LEILA AMORIM DE MELO PORTO e 

EDVALDO PORTO

CITANDO(A,S): EDSON TASCA PORTO, inscrito no CPF: 015.211.318-56, 

ANTONIO PORTO NETO, inscrito no CPF: 468.890.511-49 e MARIA DE 

FÁTIMA DA SILVA PORTO, inscrito no CPF: 406.666.201-30.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/01/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 240.117,38

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

EDSON TASCA PORTO, inscrito no CPF: 015.211.318-56, ANTONIO 

PORTO NETO, inscrito no CPF: 468.890.511-49 e MARIA DE FÁTIMA DA 

SILVA PORTO, inscrito no CPF: 406.666.201-30, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que PAGUE, 

dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o PRINCIPAL E 

ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 829, § 2º e art. 

835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, do CPC). Ficando os 

executados cientes de que a partir da expiração do prazo deste edital, 

iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente da 

realização ou não da penhora, opor, querendo, EMBARGOS DO 

DEVEDOR, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que 

o exeqüente reclama o pagamento, à época, o valor de R$ 240.117,38 

(duzentos e quarenta mil, cento e dezessete reais e trinta e oito 

centavos), referente às Cédulas de Crédito Rural n. 200501595-2 e n. 

2005015903; QUE, os executados deixaram de cumprir as obrigações, 

com o adimplemento das parcelas; requer que os executados paguem o 

valor principal devidamente corrigidos, bem como honorários fixados, no 

prazo de 03 (três) dias. Dá à causa o valor de R$ 240.117,38 (duzentos e 

quarenta mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos).”

DESPACHO: Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por 

edital dos executados EDSON TASCA PORTO, ANTÔNIO PORTO NETO e 

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PORTO, visto que preenche os requisitos do 

artigo 256 do Novo Código de Processo Civil. Citem-se os executados por 

edital, observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do 

edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial dos 

executados, que deverá ser intimada de seu munus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E 

CUSTAS

TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 259.867,07

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. c) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. d) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. e) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. f) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 6 de setembro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 297118 Nr: 11968-70.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO OLÍMPIA LTDA, IDELSI ILAINI 

HERBER ROSARIO, ANTONIO HENRIQUE ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE EXEQUENTE, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para fins de 

cumprimento integral da r. Decisão de fls. 187/188. O pagamento deverá 

ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante 

guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 

da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, BEM 

COMO, para apresentar endereço para cumprimento do Mandado de 

penhora.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807008 Nr: 17025-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARIFI DIB DARWICHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANO SANTOS MUNIZ, CLAUDIANO 

SANTOS MUNIZ- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALI MOHAMAD DARWICHE - 

OAB:80150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N. 17025-15.2015.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): ZARIFI DIB DARWICHE
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EXECUTADO(A,S): CLAUDIANO SANTOS MUNIZ e CLAUDIANO SANTOS 

MUNIZ- ME

CITANDO(A,S): CLAUDIANO SANTOS MUNIZ, inscrito no CPF: 

228.319.911-53 e CLAUDIANO SANTOS MUNIZ- ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ: 74.056.441/0001-41, na pessoa de seu 

REPRESENTANTE LEGAL.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/11/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 33.145,08

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

CLAUDIANO SANTOS MUNIZ, inscrito no CPF: 228.319.911-53 e 

CLAUDIANO SANTOS MUNIZ- ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ: 74.056.441/0001-41, na pessoa de seu 

REPRESENTANTE LEGAL, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para que PAGUE, dentro de 03 (três) 

dias, contados da efetiva citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, 

ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) 

bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido 

deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, 

tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da Execução, de 

acordo com a gradação legal (art. 829, § 2º e art. 835, caput, ambos do 

CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou 

guarda de terceiros (art. 845, do CPC). Ficando os executados cientes de 

que a partir da expiração do prazo deste edital, iniciará o prazo de 15 

(quinze) dias para, independentemente da realização ou não da penhora, 

opor, querendo, EMBARGOS DO DEVEDOR, de modo que a contagem do 

prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto 

no art. 915, § 1º, do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial c/c 

Pedido Tutela Antecipada em que o exeqüente alega ter firmado com a 

parte executada um contrato de locação para fins comerciais, mediante o 

pagamento mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); QUE os 

executados desocuparam e não cumpriram com suas obrigações. Após 

discorrer sobre a matéria de fato e de direito aplicável ao caso aludido, 

requer o pagamento do valor provisório na quantia de R$ 33.145,08 (trinta 

e três mil, cento e quarenta e cinco reais e oito centavos).”

DESPACHO: “Vistos etc. Em face da não localização da parte requerida, 

conforme alegado pelo exequente e certidões constantes dos autos, 

cite-se a parte demandada por edital, observando-se o disposto no artigo 

257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse caso, desde 

já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta Comarca, como 

curadora especial da parte requerida, que deverá ser intimada de seu 

munus para que promova a defesa de seus interesses, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cumpra-se.”

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E 

CUSTAS

TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 33.145,08

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. c) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. d) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. e) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. f) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 6 de setembro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 851123 Nr: 171-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL 

MT, PROJETTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, SUELY MALIMPENSA 

LEIVA, PRISCILA MALIMPENSA LEIVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/9521 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para 

MANIFESTAR acerca da Correspondência Devolvida de fls. 112v, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 899042 Nr: 5056-95.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA 

SUPERMERCADO REAL, RENATA CRISTINA KULEVICZ, LUZINET SOBRAL 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 873640 Nr: 7884-98.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NERI ME, SAMUEL NERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 36, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 891649 Nr: 2401-53.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUDÁRIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 36, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 11913-95.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSSIVALDO GONCALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS BRASIL S/A, IRONEI 

MARCIO SANTANA, MARCELO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR, RAFAEL XAVIER DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 13969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório de fls. 702/727, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738745 Nr: 1182-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE SOUZA, IZABEL BORGES 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:OAB /DF14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls.228, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438464 Nr: 7131-88.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MACEDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZIO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIETA DA SILVA ARAUJO - 

OAB:13425/MT, FABIANA DA SILVA NUNES VANNI - OAB:12391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls.262 e 264, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419810 Nr: 2090-77.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8023/MT, VANDERLENE M R DIONISIO - OAB:MT/9966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do procurador da parte autora da r. decisão de fls 283/283vº 

parte final transcrita:1) A intimação do exequente para que, em 10 (dez) 

dias, caso queira, apresente aditamento ao pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica formulado nos autos, adequando-o às normas que 

agora regem o incidente em questão, inclusive com sua regular 

distribuição em apartado e anotações junto ao cartório distribuidor, 

consoante o CPC/2015; e,2) A subsequente citação da pessoa ali 

indicada, cuja citação requer o autor, a fim de que se manifeste e requeira 

as provas cabíveis, em 15 (quinze) dias.Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 323804 Nr: 8673-88.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO PATRIOTA FIORI, JOSE DA COSTA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON JOSE SANCHES NETO 

- OAB:OAB/TO 2566, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, LUIS 

FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 617/619, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773679 Nr: 3814-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO DE SOUZA MORAES, ROZILENE MARIA 

DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLEGARIO SANTANA MACEDO, MARGARIDA 

BORGES MACEDO, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, CLEDINEI 

RODRIGUES MAFALDA, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO, WALKYRIA LEÃO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao peticionamento do patrono da parte autora de folha 132, 

certifico e dou fé, que ainda não houve a citação de WALKYRIA LEÃO 

FERREIRA, ESPÓLIO DE PETRÔNIO FERREIRA , motivo pela qual conforme 

o disposto no art. 231 §1º do Código de Processo Civil de 2015, não 

decorreu o prazo para Contestação.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003125-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS (ADVOGADO(A))

C GAMARRA - ARTEFATOS DE CIMENTO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR AGUIAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004629-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(REQUERIDO)

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, TENDO EM VISTA O DECURSO DO 

PRAZO DE SUSPENSÃO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 
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PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001163-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA ADRIANA DO NASCIMENTO BELMONTE PETRILLI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004593-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005775-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R N DE SOUZA - ME (RÉU)

REINALDO NUNES DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001510-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE RAVANINI (AUTOR(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO 

AGRICOLA LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15232146

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001576-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO THEODORO (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO THEODORO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15232779

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009175-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NELSON DIAS DE MORAIS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DALLA VECHIA (RÉU)

ANGELA ALVES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

HENRIQUE MANUEL DE BARROS OLIVEIRA (RÉU)

JOSE SOARES DE SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009175-19.2017.8.11.0003. Vistos etc. I - Por não 

vislumbrar a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189, 

do CPC, indefiro o pedido para que o feito tramite em segredo de justiça, 

na forma pleiteada pelos réus Henrique Manuel de Barros Oliveira e José 

Soares de Souza. Mantenho a juntada dos prontuários médicos, eis que 

necessários para instrução de sua defesa. II - Determino a retirada do 

sigilo inserido na defesa e documentos apresentados pela ré Centro de 

Diagnóstico de Rondonópolis, por não se enquadrar nos termos do artigo 

189, do CPC. III - Intime a reconvinte CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE 

RONDONÓPOLIS para comprovar/promover o recolhimento das custas 

judiciais, referente à reconvenção apresentada, observando o valor da 

causa a ela atribuído, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu não 

conhecimento, para posterior reabertura do prazo para impugnação em 

relação a defesa juntada no Id. 12595422, na forma sigilosa. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006761-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO MARTINS GONCALVES (AUTOR(A))

VINICIUS MANTOVANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVRO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15233515

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779978 Nr: 6191-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORYEL MUNIZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO E TELEVISÃO MASSA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TALES PASSOS DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 6191-50.2015.811.0003, Protocolo 

779978, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778569 Nr: 5600-88.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 
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5600-88.2015.811.0003, Protocolo 778569, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748025 Nr: 6705-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, CLEMENTE FERREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA, CLEBERSON DALLEGRAVE, LARISSA AMANCIO DE CARVALHO 

DALLEGRAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 INTIMAÇÃO DO DR. ENIO CARLOS PIETSCH, SOB OAB/MT 6.585 DA 

DECISÃO DE FL. 176, BEM COMO PARA RETIRAR A PETIÇÃO DE FL. 

155/175, QUE FOI DESENTRANHADA E SE ENCONTRA NA CONTRA 

CAPA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429823 Nr: 11904-16.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTUNES, NILDA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODACIR ANTONIO COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCIMAR ZILIOTTO - 

OAB:56058/RS

 INTIMAÇÃO DO DR. WILSON MOLINA PORTO, SOB OAB/MT 12.790-A , 

PARA RETIRAR A PETIÇÃO DE FL. 643/650, QUE FOI DESENTRANHADA E 

SE ENCONTRA NA CONTRA CAPA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789949 Nr: 10214-39.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO JUNIOR DE FRANÇA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448, MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMILIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 5.895

 Certifico que decorreu o prazo de intimação da decisão de fl. 184/185, 

sem manifestação da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740161 Nr: 2100-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DA SILVA GARCIA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR APARECIDO LOPES MELO, SANDRO 

HENRIQUE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 CD. PROC. 740161

Vistos etc.

I – Defiro o pedido do exequente à fls. 240/242 para consulta mediante o 

Sistema InfoJud buscando as informações sobre as 03 (três) últimas 

declarações do imposto de renda dos devedores.

II – Vindo aos autos a informação, arquive em pasta própria, 

certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservando o sigilo das 

informações.

 IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 838137 Nr: 8073-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR PESSOA, RODRIGO EDUARDO 

RESENDE PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Código Processo nº 838137

Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que o proprietário do imóvel 

compareceu espontaneamente ao feito (fls. 79/85), juntando o contrato de 

compra e venda.

Dessa forma, promova Sra. Gestora a retificação da capa dos autos e 

demais registros para constar no polo passivo da lide o Sr. Rodrigo 

Eduardo Resende Pessoa.

Acolho a manifestação ministerial à fls. 133.

Designo audiência de conciliação para o dia 15 de outubro de 2018 às 

14h00.

Intime o Ministério Público, o requerido, bem como seu patrono.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018cvb.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711451 Nr: 6461-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 711451

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido à fls. 226 para a pesquisa por meio do sistema InfoJud 

quanto à declaração de bens apenas dos três últimos ano do executado.

II – Vindo aos autos a informação, arquive em pasta própria, 

certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 28 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 274503 Nr: 6004-67.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GAVOGLIO VIOLA, IVANDER ROBERTO 

VIOLA, CILENE PRADOS VIOLA, IZILDA APARECIDA VIOLA, IJANI AYNE 

VIOLA TORREMOCHA, JOAO CARLOS TROUVA, ALBERTO 

TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 
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OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Código nº. 274503.

 Vistos etc.

Considerando a manifestação apresentada pelo executado à fls. 

1.027/1.040, noticiando o depósito judicial no valor de R$ 62.150,41 

(sessenta e dois mil cento e cinquenta reais e quarenta e um centavos); 

considerando a discordância do exequente acerca do valor depositado 

nos autos, bem como, sobre o valor atualizado da dívida constante à fls. 

1.043/1.053, determino a remessa dos autos a contadoria judicial para 

elaboração do cálculo atualizado do débito até a presente data, 

observando os depósitos realizados nos autos.

 Vindo a manifestação da contadoria judicial, dê-se vista as partes.

 Após, volte-me os autos conclusos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis/MT, 04 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 756933 Nr: 11462-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVON VILELA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTAO BATISTA TAMBARA 

- OAB:16.875-BA

 Código Processo nº. 756933

Vistos etc.

I – A reforma de decisões se dá por meio de recurso próprio, não se 

evidenciando nenhum erro no decisum, a comportar reforma no juízo 

singular.

II - Mantenho a decisão já proferida nos autos pelos seus próprios 

fundamentos.

 III – Cumpra o despacho anterior na íntegra.

IV – Intime.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 904122 Nr: 6587-22.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

FRANCISCO DE SALES HENRIQUES, DENISE MARIA VIANA HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:MT 6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 904122.

Vistos etc.

Proceda a Sra. Gestora a numeração das folhas processuais, vez que 

ausente.

Os embargantes comparecem aos autos e requerem o pagamento das 

custas ao final do processo e como pedido alternativo pleiteiam o seu 

parcelamento.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas ao final, pelo que indefiro o pedido de 

pagamento ao final da ação.

Entretanto, considerando que a lei processual permite o parcelamento das 

custas, conforme dispõe o artigo 98, § 6º, do CPC, defiro o parcelamento 

das custas/despesas processuais em 06 (seis) parcelas, nos termos do 

artigo 468, §6º da CNGC/MT.

Intime os embargantes para efetuarem o pagamento da primeira parcela no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

Comprovado o recolhimento, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445975 Nr: 1157-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CUSTODIA DA SILVA, NABBS JUNIOR DA 

SILVA, VALTENIR ROSA DA SILVA, CELIO ROSA DA SILVA, ALBECY 

ROSA DA SILVA, VILMA ROSA DA SILVA, ELIENE ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT 14.431-A

 .Código nº 445975.

Vistos etc.

Observa-se que a sentença que o peticionante à fls. 473, pretende 

executar, refere-se ao processo que originou a reparação objeto destes 

autos, que tramitou sob o nº 437961 (fls. 38).

Assim, determino o desentranhamento da petição e cálculos juntados à fls. 

473/476, certificando-se e entregando-a ao seu subscritor para que 

promova os meios corretos para recebimento de seu crédito.

Após, remeta os autos ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819706 Nr: 2805-75.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MIGUEL POFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:OAB/MT11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 819706.

Vistos etc.

Intime o patrono constituído do requerente, via DJE, para promover o 

andamento do feito indicando o atual endereço do requerido para posterior 

citação, bem como para declinar o atual endereço de seu constituinte, ante 

a devolução do ARMP com a informação “mudou-se” (fls. 378), no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819659 Nr: 2784-02.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS COSTA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 819659.Vistos etc.O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
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razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “(...)Assim, antes de sanear o processo, hei por bem 

oportunizar as partes manifestação específica acerca das questões de 

fato e direito supostamente controvertidas.Embora o novo ordenamento 

processual tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os 

pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja 

oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o que garante 

a celeridade do processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação 

dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, 

intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem acerca 

das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas 

que pretendem produzir, justificando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a apresentação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos para cumprir o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 39790 Nr: 367-77.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS LEONARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 39790.

Vistos etc.

Intime o patrono da exequente, via DJE, para promover o andamento do 

feito indicando bens passíveis de penhora para satisfação do débito, bem 

como para declinar o atual endereço de sua constituinte, ante a devolução 

do ARMP com a informação “mudou-se” (fls. 130), no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729420 Nr: 10099-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL ESTEVÃO, GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313 OAB/MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819, HELDER LUIZ DE CAMPOS SOARES - 

OAB:5661/MS

 .Código nº 729420.

Vistos etc.

Expeça Carta Precatória para a Comarca de Itiquira/MT, com prazo de 60 

(sessenta) dias, para constatação, penhora e avaliação de eventual 

plantação de soja (grãos colhidos e a colher) pertencente aos 

executados, localizada nas Fazendas Portela e São Judas Tadeu, na 

forma requerida à fls. 167/169.

Intime o credor para juntar as matrículas atualizadas dos imóveis que 

pretende constritar, descritos à fls. 170, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755445 Nr: 10565-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, FRANCISCO DE SALES HENRIQUES, DENISE MARIA VIANA 

HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 755445.

Vistos etc.

Tendo em vista que os devedores apresentaram Embargos à Execução, 

em apenso sob o código nº 904122, resta suprida a ausência de citação, 

ante o comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 239, §1º, do 

CPC.

Aguarde o cumprimento da determinação constante no feito em apenso.

Intime.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450976 Nr: 6156-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARAKA COSMÉTICOS E TRANSPORTES 

LTDA, JOICE CRISTINA COSTA, NOGUEIRA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O

 .Código nº 450976.

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido da parte credora e 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos 

para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 386706 Nr: 435-41.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A, 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:OAB/SP129134, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:30241-CE, 

MATHEUS BRONZIADO TELES - OAB:36586-CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 .Código nº 386706.

Vistos etc.

Sobre os termos dos ofícios oriundos da Justiça do Trabalho à fls. 

576/577 e 578, manifeste as partes, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mesmo prazo supra, o exequente e o credor hipotecário deverão 

instruir o feito com o demonstrativo de débito atualizado.

Após, conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431611 Nr: 271-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET, 

MIRELLE BURTTET, LUCAS MEDEIROS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 .Código nº 431611.

Vistos etc.

Ante os termos do Acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial nº 

985,052-MT (fls. 336/338), que afastou a nulidade do aval, reformando a 

decisão proferida à fls. 261/264, retifique a capa dos autos e os demais 

registros incluindo no polo passivo da lide – César Augusto Burttet, Eneide 

Luci Burttet, Alzino Arnaldo Burttet, Liddy Zimmermann Burttet e Jorge Luiz 

Burttet.

Em razão da decisão do STJ e da determinação supra, deixo de apreciar 

os Embargos de Declaração opostos pelo credor à fls. 326/327, ante sua 

perda de objeto.

Intime o exequente para juntar o demonstrativo de débito atualizado no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, volte-me conclusos para prosseguimento do feito.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717357 Nr: 12785-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI VITORIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SCARTON, ZENI EMILIA SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 717357.

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora, avaliação e remoção de grãos (soja/milho) de 

propriedade dos executados existentes nas Fazendas Água Grande e 

Nova Arueira, depositando-os nas mãos do representante legal do credor, 

compromissando-o.

Para cumprimento da ordem judicial, expeça carta precatória para a 

Comarca de Jaciara/MT, com prazo de 30 (trinta) dias, observando o 

endereço declinado à fls. 157.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 272591 Nr: 4621-54.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEICAO GAIAO CHAVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 .Código nº 272591.

Vistos etc.

Intime o patrono do exequente, via DJE, para promover o andamento do 

feito indicando bens passíveis de penhora para satisfação do débito, bem 

como para declinar o atual endereço de seu constituinte, ante a devolução 

do ARMP com a informação “mudou-se” (fls. 225), no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787853 Nr: 9370-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MOURA GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 787853.

Vistos etc.

Vê-se que a parte credora vale-se do meio menos oneroso para o alcance 

de sua pretensão, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário promover 

diligências cabíveis à parte interessada, motivo pelo qual indefiro o pleito 

formulado à fls. 74.

 Intime o exequente para promover o andamento do feito indicando o 

espólio do executado para posterior citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 761147 Nr: 14015-94.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA BEATRIZ WILLKON, MARLI CECILIA BAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE SOUZA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT, RENATA CATRAN - OAB:SP 321687, SÉRGIO 

BERMUDES - OAB:OAB/RJ 17587

 .Código nº 761147.

Vistos etc.

Mantenho os benefícios da Justiça Gratuita concedido as autoras, 

restando suspensa a exigência ao pagamento das custas processuais.

Entretanto, em face do acordo firmado entre as partes, faz-se necessário 

o pagamento dos honorários periciais homologado à fls. 156.

Assim, intime as partes para efetuarem o depósito de sua cota parte dos 

honorários devidos ao Sr. Perito, ante as manifestações à fls. 152/153 e 

154, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpa.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 758002 Nr: 12128-75.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIA DE JESUS FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699, DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - 

OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 .Código nº 758002.

Vistos etc.

Sobre os termos da impugnação apresentada à fls. 186/188, manifeste a 

executada no prazo de 05 (cinco) dias.
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Após, volte-me conclusos.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807162 Nr: 17070-19.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 .Código nº 807162.

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 83 nomeio, em substituição ao 

perito nomeado anteriormente o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, 

independente de compromisso, com endereço profissional na Rua José 

Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057, Fone 

66-99984-5324.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 74.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 409888 Nr: 5828-10.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:MT/1823 - B

 .Código nº 409888.

Vistos etc.

 Conforme consta nos autos a tutela jurisdicional já foi entregue, tendo a 

sentença homologatória transitado em julgado em 22.01.2010, e no caso 

de eventual descumprimento das cláusulas do acordo deverá ensejar 

pedido de cumprimento de sentença, motivo pelo qual indefiro o pedido à 

fls. 142.

Em nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, devolva os autos 

ao arquivo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724138 Nr: 5128-58.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONE DOS SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33.389/PR

 Código Processo nº. 724138

Vistos etc.

A requerida informa à fls. 227, que realizou o depósito do valor da 

condenação no importe de R$ 13.001,28 (treze mil, um real e vinte e oito 

centavos).

 À fls. 232/234, o credor pugna pelo levantamento do valor e informa a 

existência de saldo remanescente do débito.

 Assim, defiro o pedido de levantamento da quantia supra mencionada e 

seus acréscimos, na forma indicada à fls. 234, observando os termos do 

Provimento nº 16/2011-CGJ.

Determino a remessa do feito à contadoria judicial para apuração de 

eventual saldo remanescente do débito, observando a data e valor do 

depósito realizado à fls. 227. Havendo saldo devido deverá ser atualizado 

e acrescido da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 526, §2º, do CPC.

Vindo o cálculo, dê-se vista as partes.

 Em havendo saldo remanescente do débito, determino, desde já, que a 

Sra. Gestora proceda as devidas alterações necessárias para conversão 

do feito em cumprimento de sentença.

 Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 350194 Nr: 5371-80.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOREIRA DE MELO, MAURA ROSA 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:MT/3661-A

 .Código nº 350194.

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora e avaliação dos veículos bloqueados à fls. 

270, em nome do devedor Antônio Moreira de Melo (placas LXA3547 e 

JYB4436), observado o endereço declinado à fls. 278-v.

Formalizada a constrição, intime os devedores, na pessoa de seu patrono 

constituído.

 Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 372043 Nr: 566-50.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA & BARROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:MT - 15.222

 Código Processo nº. 372043

Vistos etc.

Indefiro o pedido à fls. 249, vez que para pesquisa de bens em nome do 

devedor, este Juízo realiza através do sistema Infojud, apenas consulta 

quanto declaração de imposto de renda.

Assim, intime o credor na pessoa do patrono constituído, para indicar bens 

passíveis de penhora bem como juntar o demonstrativo atualizado do 

débito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 275691 Nr: 92-55.2001.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI LIMA 

MARANHAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA, 

ESPÓLIO DE MOACIR DE OLIVEIRA CASTRO, FABIANA MONTEIRO DE 

CASTRO PREVELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 .Código nª 275691.

Vistos etc.

 Com base nos termos dos artigos 188 e 283, do CPC, recebo a 

manifestação à fls. 287/288, como pedido de penhora no rosto dos autos 

do processo de inventário que tramita perante o Juízo da 1ª Vara da 

Família e Sucessões desta Comarca, sob o código nº 761553, ante a 

existência de crédito do devedor junto àquele processo.

Sobre a penhora no rosto dos autos dispõe o art. 860 do CPC:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao 

direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja 

efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao 

executado."

Assim, determino a expedição de mandado de penhora de valores 

existente no feito de inventário, a ser cumprido no rosto dos autos do 

processo em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da Família e Sucessões 

desta.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis - MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 866141 Nr: 5322-19.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR PEREIRA SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO TULIO ARAUJO BORGES 

- OAB:OAB/MG 11.9320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 .Código nº 866141.

Vistos etc.

Tendo em vista que houve a alteração no polo ativa da lide do feito 

principal, ante a existência da cessão do crédito para Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL1, cuja cessão 

ocorreu antes da decisão proferida nestes autos à fls. 39, determino a 

retificação do polo passiva da lide incluindo o cessionário do embargado.

Para que não haja futura alegação de nulidade processual, cite o 

cessionário do banco embargado, acerca dos termos do presente feito, 

observando os patronos constituídos à fls. 66/67, do processo em 

apenso.

Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 44569 Nr: 2509-54.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS BICICLETAS LTDA, LUIZ MARCIO 

GRACIANO, ILZA MARIA GRACIANO, MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 Código Processo nº. 44569

Vistos etc.

 Intime o exequente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora e juntando o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, 

nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738881 Nr: 1271-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRELINO SLAVIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 Código Processo nº. 738881

Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 04 de dezembro de 2018 às 

16h00.

Requisite a testemunha Leonardo de Carvalho Peixoto.

Intime a testemunha Alessandra Navarros Zanella, observando o 

endereço à fls. 197.

Intime o representante do Ministério Público.

Expeça mandado de intimação para o requerido, e intime seu advogado via 

DJE.

Quanto às testemunhas arroladas pelo requerido, estas irão comparecer 

independente de intimação (fls. 105 e 151)

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 721016 Nr: 2045-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R TESTA TRANSPORTES ME, NILSON 

RICARDO TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO 

DE FLS. 179, BEM COMO PARA RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776144 Nr: 4675-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCIULDA TEIXEIRA REZENDE PELLEGI, MARCELO 

PELLEGI, JOSE LOUREDO FILHO - OAB/MT 15.840

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO, JOSÉ 

CARLOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL DA COSTA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 692 de 891



GARCIA, para devolução dos autos nº 4675-92.2015.811.0003, Protocolo 

776144, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748271 Nr: 6832-72.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEVERSON DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS 1500 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOMIR JANES DE 

SOUZA - OAB:15.365-PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WANDERSON 

CLAYTON PESTANA, para devolução dos autos nº 

6832-72.2014.811.0003, Protocolo 748271, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356433 Nr: 11200-42.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIL SILOS E SECADORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELA MANFROI TISSIANE 

- OAB:31.912/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 11200-42.2005.811.0003, 

Protocolo 356433, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422340 Nr: 4630-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANE 

ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA, para devolução dos autos nº 

4630-98.2009.811.0003, Protocolo 422340, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713277 Nr: 8387-95.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PERES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL 

RODRIGUES RAMOS, para devolução dos autos nº 

8387-95.2012.811.0003, Protocolo 713277, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811051 Nr: 18248-03.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIARA CAROLINE 

DA SILVA GUILHERME, para devolução dos autos nº 

18248-03.2015.811.0003, Protocolo 811051, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859712 Nr: 3134-53.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILDO SANTANA DA SILVA, MARIA SANTOS DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HAROLDO BUSTAMANTE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALDEMAR 

NESTOR DE ARAUJO FILHO, para devolução dos autos nº 

3134-53.2017.811.0003, Protocolo 859712, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860633 Nr: 3374-42.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE MELO BEBER, ANA CLEIA JEAN DE 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HAROLDO BURTAMANTE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALDEMAR 

NESTOR DE ARAUJO FILHO, para devolução dos autos nº 

3374-42.2017.811.0003, Protocolo 860633, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352864 Nr: 7912-86.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAROLDO BURTAMANTE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CRISTIANO BRASIL, JOSE FERREIRA 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, ANATALICIO VILAMAIOR - OAB:5172-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALDEMAR 

NESTOR DE ARAUJO FILHO, para devolução dos autos nº 

7912-86.2005.811.0003, Protocolo 352864, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 438677 Nr: 7344-94.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

7344-94.2010.811.0003, Protocolo 438677, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428124 Nr: 10275-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MOREIRA GONTIJO, SEBASTIAO PAULA DO 

CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADEMIR BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

10275-07.2009.811.0003, Protocolo 428124, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775540 Nr: 4464-56.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES PANORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, BBA 

INDUSTRIA QUIMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRULOTTI 

FERRARI - OAB:264188, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIO LIMA 

MOTTER, para devolução dos autos nº 4464-56.2015.811.0003, Protocolo 

775540, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451934 Nr: 7113-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

20490275168, brasileiro(a), casado(a), militar. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA 

COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

03/10/2018 ÁS 16H00., A SER REALIZADA NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 

3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA,EDIFICIO DO FORUM, COM ENDEREÇO 

À RUA RIO BRANCO, N. 2299, BAIRRO: JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS-MT

Despacho/Decisão: .Código nº 451934.Vistos etc.Designo audiência de 

instrução para o dia 03 de outubro de 2018 às 16h00.Intime o denunciado, 

por edital, para comparecerem ao ato e prestar interrogatório. Dê ciência a 

curadora especial nomeado ao acusado. Intime as testemunhas arroladas 

pela acusação nos endereços declinados à fls. 102 e 107.Ciência ao 

representante do Ministério Público.Expeça o necessário. Cumpra. 

Intime.Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709004 Nr: 3901-67.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMAOS KANASHILO LTDA, ESPÓLIO DE EDUARDO 

TACANOBO KANACILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL SÉVERO DA SILVA, 

MARINA DA SILVA FERREIRA, JOÃO SEVERO DA SILVA, ILSON DUARTE, 

ROSALINA DUARTE DE MATOS, GUMERCINO DUARTE, MARINEIDE ROSA 

SEVERO RIBEIRO, JAIR APARECIDO DA SILVA, ROSELI ROSA DA SILVA, 

VERONICE ROSA SEVERO, VALDIR SEVERO, MARLENE ROSA SEVERO 

SANTA, VALDEMIR SEVERO, ROSELENE ROSA DA SILVA, PEDRO SIMAO 

DA SILVA, PAULO EDSON DA SILVA, ROSANA ROSA DA SILVA, 

MARCOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO SALOME 

FIGUEIRA - OAB:SP/255163

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO, Á FL. 318, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, NO 

PRAZO LEGAL, DEVENDO PARA TANTO RECOLHER A GUIA DE 

AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS QUE ACOMPANHAM A REFERIDA CARTA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 765150 Nr: 15940-28.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CHINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DIAS - 

OAB:16.127-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814087 Nr: 910-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES DANTAS E DONIZETTI LTDA - ME, 

MARIOZAN GOMES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR O EDITAL DE CITAÇÃO 

Á FL. 67, PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414421 Nr: 10039-89.2008.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LEITE MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPETRO BRASIL AGROINDUSTRIA E 

PARTICIPACOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 186, BEM COMO COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007579-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007579-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

30.10.2017 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 2.223,84 (dois mil duzentos e vinte três reais e 

oitenta e quatro centavos). Ainda, requer que a demandada promova a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao 

débito acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 

300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/774027-7, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo”, 

sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da 

lide. Ademais, o autor comprova que sempre efetuou o pagamento de 

todas as faturas de energia e que não houve alteração de seu 

consumo/valor das parcelas, mesmo após a inspeção realizada pela ré 

descrever a anormalidade de “desvio de energia no ramal de entrada” (Id. 

15211899). O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o 

débito apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido 

fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante 

corte no fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos 

serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da 

legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, 

porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais 

para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL 

– (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS 

REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA 

DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado 

se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente 

e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por 

meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 

20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, 

Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento 

de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado precedente “no 

sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/774027-7, em relação ao débito no valor de R$ 

2.223,84, com vencimento em 30.10.2017, bem como que a requerida 

promova a suspensão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, 

referente ao título acima mencionado, até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de descumprimento 

desta decisão, fixo multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e o documento que instrui a inicial, comprova a hipossuficiência. 

Intime a requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para 

emendar a inicial, especificamente para informar o CEP do endereço da ré 
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cumprindo assim as determinações constantes na Resolução nº. 

021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 

15 (quinze) dias. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007503-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007503-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o requerido 

suspenda as cobranças em seu nome, bem como se abstenha de inserir 

seu nome nos órgãos de restrição, conforme narrado na inicial. O artigo 

300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que a demandante não 

demonstrou a ocorrência dos requisitos autorizadores para a concessão 

da tutela. Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência 

de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da 

tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar para estabelecer 

o contraditório. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que 

instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000691-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI (ADVOGADO(A))

NEY FERNANDO DA NOBREGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000691-78.2018.8.11.0003 AUTOR: NEY FERNANDO 

DA NOBREGA Advogado do(a) AUTOR: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANTI - MT17202/O RÉU: KLEYSLLER WILLON SILVA Advogado 

do(a) RÉU: KLEYSLLER WILLON SILVA - MT23307/O-O DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001005-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003526-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

ANTONIA LEDA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000487-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SIDNEI DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000487-34.2018.8.11.0003 AUTOR: SIDNEI DE LIMA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - 

MT13444/O-O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003886-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARA SILVA MOURAO (AUTOR(A))

ELISIANE MORAES PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003886-08.2017.8.11.0003 AUTOR: SARA SILVA 

MOURAO Advogado do(a) AUTOR: ELISIANE MORAES PORTELA - 

MT0018698A RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Advogado do(a) RÉU: 

DANIELA CABETTE DE ANDRADE - MT0009889A-B DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 
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conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002529-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA RAMOS SODRE (REQUERENTE)

LAURA ARAUJO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002529-56.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEOVA RAMOS SODRE REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS S.A Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003097-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA (ADVOGADO(A))

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

MILI S/A (RÉU)

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003097-72.2018.8.11.0003 AUTOR: R. BALKE & BALKE 

LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - 

MT24523/O RÉU: MILI S/A, PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Advogado 

do(a) RÉU: JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR19148 Advogados do(a) 

RÉU: SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - MT23943/O, 

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - MT22114/O DECISÃO 

Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003095-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA (ADVOGADO(A))

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (RÉU)

MILI S/A (RÉU)

DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003095-05.2018.8.11.0003 AUTOR: R. BALKE & BALKE 

LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - 

MT24523/O RÉU: MILI S/A, PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP Advogado 

do(a) RÉU: JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR19148 Advogado do(a) 

RÉU: DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - MT22114/O 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002518-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SEMENTINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico ..que em cumprimento ao 

mandado, procedi a Apreensão do bem descrito conforme Auto anexo: 

Não efetuei a Citação do requerido Douglas Sementino dos Santos, tendo 

em vista que mudou-se para local desconhecido. Marcelo Farias Pinto 

3397. RONDONÓPOLIS/MT, 23 de julho de 2018. MARCELO FARIAS PINTO 

Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIRA SALEGIO BONILLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei à Quadra 03, 

casa 15, Residencial Marechal Rondon e lá estando não foi possível 

proceder a CITAÇÃO da requerida DANIRA SALEGIO BONILLA, tendo em 

vista a mesma não residir no endereço, conforme informação prestada 

pela moradora Sra. Jaqueline, a qual disse que reside no local há cinco 

anos e não a conhece. Assim, devolvo o presente no aguardo de novas 

determinações. RONDONÓPOLIS/MT, 7 de agosto de 2018. SUELY ROSA 

LEVENTI Oficiala de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS 

E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002279-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDISON RAMOS MOURA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002279-23.2018.8.11.0003 AUTOR: CLEUDISON 

RAMOS MOURA Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - 

MT0012790S-A RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 
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QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002039-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

CARLOS GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono do autor para no prazo lega,l se manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002656-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (EMBARGANTE)

NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA (EMBARGANTE)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002656-91.2018.8.11.0003 EMBARGANTE: OSNI 

FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA, OSNI 

FERREIRA DE SOUSA - ME Advogado do(a) EMBARGANTE: PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - MT17942/O Advogado do(a) EMBARGANTE: PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - MT17942/O Advogado do(a) EMBARGANTE: PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - MT17942/O EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT Advogado do(a) EMBARGADO: LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE - MT0006358A-O DECISÃO Vistos e examinados. 

Proceda-se a serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as 

providências que se fizerem necessárias. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004831-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CLEIDE CASTOLDI ZAMPARONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003985-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP (AUTOR(A))

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003985-41.2018.8.11.0003 AUTOR: F M 

SUPERMERCADO LTDA - EPP Advogado do(a) AUTOR: EDMAR PORTO 

SOUZA - MT0007250A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002010-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARE AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007329-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007329-30.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I 

– Das custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. II – Da procuração O instrumento procuratório juntado aos 

autos carece de assinatura. Dessa forma, intime-se a parte autora para 

que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis, 06 de 

setembro de 2018. Milene Aparecida Pereira Beltramini Juíza de Direito – 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004279-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

FABIANA ANDRADE MACHADO DE SAMPAIO (REQUERENTE)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000985-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES COSTA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação sem manifestação do executado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592, JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - 

OAB:17783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INFORMAR O(S) NÚMERO(S) DA(S) 

LINHA(S) TELEFÔNICA(S) E A QUE (QUAIS) OPERADORA(S) DE 

TELEFONIA(S) PERTENCE(M) COM O FITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 

PARA A BUSCA DO HISTÓRICO TELEFÔNICO DEFERIDO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704896 Nr: 12874-45.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SHOPPING COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, determinando a citação por 

edital de AUTO POSTO SHOPPING LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA E 

SILVIA ELOIZA RODRIGUES.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 422123 Nr: 4414-40.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE AMORIM ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTHIA LEITE LEAL - 

OAB:12778/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, NADIA 

GISELLY DE CASTRO E SILVA - OAB:12.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 105.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 426266 Nr: 8453-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON BRUNO FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONPC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MICRO COMPUTADORES LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA - 

OAB:23204/O, JOARINA PATRICIA PINHEIRO - OAB:23501/O, 

KAROLINA LAURA DA SILVA - OAB:22.674/O, LUCAS BRAGUIM PINA - 

OAB:23358/O, MONALISA MENDONÇA SANTANA - OAB:23913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6369-MT

 Procedo com a intimação da Executada Magazine Luíza S/A para, no 

prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito executado ou, querendo 

e no idêntico prazo, opor embargos à execução, garantindo em juízo o 

valor executado (art. 53, §1º da 9.099/95).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 410934 Nr: 7000-84.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELSON GAIVA MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 10707091906206001 MG (TJ-MG) - 

Data de publicação: 13/04/2018 - Ementa: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PENHORA - 

PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - 

IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - ART. 833 , IV , DO CPC (LEI 13.105 

/15). O art. 833, IV , do CPC dispõe que são impenhoráveis os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal. No entanto, seria 

possível a penhora pleiteada no caso do valor a ser recebido ser superior 

ao razoável para sustento próprio e de sua família, o que deverá ser 

comprovado nos autos pelo exequente. Ante o exposto, com fulcro no Art. 

INDEFIRO o pedido do 70/72. Intimem-se. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, em 03 de setembro de 2018. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001416-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. (RÉU)

P. C. C. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001416-67.2018.811.0003 Vistos etc. 1. O art. 139, inciso II, 

do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar pela rápida solução do 

litígio. Tal disposição está alinhada com a nova ordem constitucional, a qual 

situa a dignidade da pessoa humana como núcleo do constitucionalismo 

contemporâneo e pilar do Estado Democrático de Direito. Esta nova 

concepção de justiça constitucional, sem dúvida, teve sua tônica com o 

advento da Emenda Constitucional n.º 45, promulgada em 08.12.2004, em 

especial com a consagração do princípio da razoável duração do 

processo, localizado topograficamente no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta 

Republicana de 1988, considerando que nenhum processo pode tramitar 

ad eternum, sob o risco de depor contra a credibilidade do Poder Judiciário 

e de suas instituições. 2. Nesta linha raciocínio, tendo em vista que o 

Município de Rondonópolis está custeando as despesas com exames de 

DNA de pessoas hipossuficientes, conforme ofício n.º 777/AJ/SMS/2017, 

da Secretaria Municipal de Saúde, assim como em atenção ao Ofício 

1100/2017/DF, da Diretoria do Foro desta Comarca, determino às partes 

que compareçam ao Laboratório São João, situado à Av. João Ponce de 

Arruda, n.º 2196, Centro, Rondonópolis - MT, no dia 19.11.2018, às 

9h30min, para coleta do material genético e consequente realização do 

exame pericial, cujo valor será integralmente custeado pelo Município. 3. 

Oficie-se imediatamente ao laboratório suprarreferido quanto à data 

suprarreferida para realização da coleta do material genético. 4. 

Saliente-se, ainda, à parte autora, expressamente, que o seu não 
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comparecimento no ato solene ensejará a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC, por manifesto desinteresse no 

deslinde da causa, bem como saliente-se à parte requerida, 

expressamente, que se não se fizer presente no referido ato será 

presumida a paternidade do de cujus em relação a parte demandante, 

conforme dicção da Súmula 301 do STJ, julgando-se procedente o pedido 

inicial. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006954-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. B. (ADVOGADO(A))

S. D. S. S. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1006954-63.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos CEJUSC Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018 LUCILEILA 

CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000766-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DA SILVA BRITO (REQUERIDO)

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1000766-54.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 LUCILEILA 

CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004901-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. A. D. S. (RÉU)

E. M. S. (ADVOGADO(A))

E. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1004901-46.2016.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão designando audiencia Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 

2018 LUCILEILA CARDOSO Gestora

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396191 Nr: 9747-41.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BASB, NSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SAITO, 

para devolução dos autos nº 9747-41.2007.811.0003, Protocolo 396191, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 427495 Nr: 9669-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Processo n.º 2009/1069

Vistos etc.

 1. Da análise vagarosa dos autos, ressai que, às fls. 173/174, em 28.02 

do corrente, o juízo determinou que se procedesse à nova tentativa de 

leilão do imóvel descrito nos autos, em atenção ao pleito do Sr. José 

Roberto da Silva, de fls. 171/172.

2. Na referida decisão, de fls. 173/174, o juízo nomeou leiloeiro e fixou 

todas as balizas para a prática do ato processual, sendo que tal decisão 

restou irrecorrida.

3. Em continuidade, às fls. 180/182, o leiloeiro nomeado informou ao juízo 

que houve a arrematação do imóvel à vista em segunda praça, o que 

ocorreu em 12.06 do corrente, encontrando-se o respectivo auto de 

arrematação juntado às fls. 204/205.

4. Ocorre que, somente agora, o Sr. José Roberto da Silva, às fls. 

187/190, postula pela decretação da nulidade da arrematação calcando 

sua irresignação na falta de atualização na avaliação do imóvel. Porém, tal 

pleito não merece guarida eis que preclusa se encontra a via processual 

para tal postulação já que, em ocasiões pretéritas em que se manifestou 

nos autos, o requerente nada postulou neste sentido.

5. Com tais considerações rejeito o pleito de fls. 187/190 e, uma vez 

preclusa a via recursal, venham-me os autos conclusos para a 

determinação de expedição da carta de arrematação à arrematante, nos 

termos do art. 901, §1º e 2º, do CPC.

6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440296 Nr: 8963-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE GONCALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO JOSE DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 8963-59.2010.811.0003, Protocolo 

440296, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438716 Nr: 7383-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21239, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4678

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 451239 Nr: 6419-64.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 451974 Nr: 7153-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFI, RFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700771 Nr: 8743-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDB, LMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 710523 Nr: 5495-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFI, RFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIHANY NOGUEIRA LOPES 

AGUIAR - OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 744329 Nr: 4557-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDSS, JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 767830 Nr: 1252-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MACDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 775463 Nr: 4417-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSQ, EBDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 790698 Nr: 10495-92.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVCO, RCDO, CPC, PCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT, LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 815106 Nr: 1256-30.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDA, MDGNDO, RDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:11115/GO, ODAIR PEREIRA DE MOURA - OAB:OAB/MT 19.196, 

RINALDO DO AMARAL LEAL - OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817961 Nr: 2210-76.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVAM, AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819713 Nr: 2809-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGDS, CADSM, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - OAB:, 

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 824636 Nr: 4470-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRCDS, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE VILELA 

DE ALMEIDA - OAB:21021/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:21568/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI 

- OAB:MT/ 19.871

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813060 Nr: 549-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABS, ARBS, RAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BECKER - 

OAB:17905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes, por intermédio dos patronos constituídos, da 

designação de Sessão de Mediação para o dia 01/10/2018, às 14h30min, 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Rondonópolis/MT - CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 801772 Nr: 15093-89.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVGAV, GGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ester da Silva Manso Gomes 

- OAB:15101

 Intimação das partes, por intermédio dos patronos constituídos, da 

designação de Sessão de Mediação para o dia 02/10/2018, às 13h00min, 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Rondonópolis/MT - CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716953 Nr: 12359-73.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 1. Certifico que a mídia digital juntada as fls. 736, foi testada na secretaria 

estando em perfeita condições tanto áudio como imagem, não apresetando 
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nenhuma irregularidade.

2. Impulsiono os presentes autos em cumprimento a decisão de fls. 730, 

item 4, para intimar a parte requerida para ofertar as alegações finais, no 

prazo que ainda lhe restar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001444-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (ADVOGADO(A))

CINTIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

EDER DA CRUZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. C. OAB - 091.181.811-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001444-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte requerente a menor, a qual, por sua vez, não 

possui legitimidade ad causam para ser parte em ação de guarda e de 

divórcio. 2. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularize o polo ativo da demanda, excluindo a menor e 

mantendo as demais partes. 3. Após, venham-me os autos conclusos 

para sentença. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

04 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007426-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO (ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GOMES COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO TOLOSA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007426-30.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso II, do Código de Ritos, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

devendo incluir no polo ativo da demanda os demais herdeiros 

necessários ou carrear aos autos o termo de renúncia de seus direitos 

hereditários, por instrumento público ou termo judicial, conforme os moldes 

do art. 1.806, do Código Civil. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS 6967-79.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz 

de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Alex Sandro da Silva Leite move contra Anisio Tavares 

Leite, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença 

seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de ANISIO TAVARES LEITE 

(qualificado nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curador da parte interditada a parte requerente, Sr. 

ALEX SANDRO DA SILVA LEITE. 14. Em atenção ao disposto no art. 755, 

§3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

21 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". Eu, 

J.B.B.S., digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002977-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

LEIDIVANIA KARINY PEREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MOREIRA MELO (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR CARTA PRECATÓRIA NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006501-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA (REQUERENTE)

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

RONILDO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR CERTIDÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. (AUTOR(A))

D. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. D. S. N. (ADVOGADO(A))

M. D. S. L. (RÉU)

R. G. R. (ADVOGADO(A))

J. D. A. (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR ESTUDO VIA CP

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005424-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA SCHIOECHET (REQUERENTE)

HELIO FIALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEYSIANE DA SILVA APARECIDO SCHIOECHET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005424-87.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do novel Código de Processo Civil. 3. Designo audiência de 

conciliação para a data de 13 de setembro de 2018, às 17h00min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 4. Evitando-se futura 

arguição de nulidade processual prudente a efetivação de pesquisa junto 

ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando obter o endereço 

atualizado da demandada. 5. Assim, cite-se a requerida, no endereço 

constante em anexo, intimando-a a comparecer à audiência aprazada, 

acompanhada de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da 

presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte 

demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio de 

advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, NCPC). Intimem-se. Expeça-se o necessário. 
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Rondonópolis-MT, 16 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005683-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

BIANCA MARIA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIVALDO ROSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005683-82.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, 

do Código de Processo Civil. 3. Entendo ausentes os requisitos para a 

fixação dos alimentos provisoriamente, porquanto, como se sabe, em se 

tratando de filho maior de idade a obrigação alimentar é proveniente do 

dever de solidariedade familiar, sendo, portanto, essencial a cabal 

comprovação da necessidade da requerente e da possibilidade do 

requerido de prestar o amparo sem desfalcar o seu próprio sustento. Com 

efeito, malgrado a autora tenha afirmado ser estudante, não consta dos 

autos declaração de escolaridade recente e, a mesma se qualificou como 

atendente no instrumento de representação processual, deixando, em 

todo caso, de demonstrar a necessidade alimentar alegada. Outrossim, 

inexiste qualquer elemento capaz de ratificar a capacidade contributiva de 

seu genitor, limitando-se a requerente a noticiar que o demandado figura 

na condição de sócio de uma empresa, dissociada de indícios mínimos 

quanto a real situação financeira da parte, sendo tal informação 

insuficiente para o Juízo aferir a capacidade financeira do requerido. 

Assim, verifico ser descabida a fixação provisória dos alimentos, ante a 

patente escassez probatória no que concerne à possibilidade do 

alimentante em prover a mantença da autora na forma postulada, sem 

prejuízo de seu próprio sustento ou de outros dependentes menores, se 

for o caso. Contudo, no curso da instrução, este juízo poderá vir a rever 

tal posicionamento, em sendo a hipótese. 4. Designo audiência de 

conciliação para a data de 02 de outubro de 2018 às 15h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se o requerido, 

intimando-o a comparecer à audiência, acompanhado de advogado, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e a do requerido em confissão e revelia. 6. Na audiência, se não 

houver acordo, poderá o demandado contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. 7. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 23 

de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723604 Nr: 4599-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA 

PORTELA, para proceder à devolução dos autos e seus anexos à 

secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do 

art. 234 do CPC - perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em 

multa correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792930 Nr: 11507-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMV, CMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPV, MDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 Intimação dos patronos do requerido acerca da penhora e avaliação e 

avalição realizada nos auos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718656 Nr: 14124-79.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310

 CONSIDERANDO a entrega do material genético coletado na Comarca de 

Cascavel-PR, procedo à INTIMAÇÃO da requerida ISADORA CAROLINA 

MOURA SORDI por seu patrono regularmente constituído (fl. 25), via DJE, 

para comparecer a este Fórum da Justiça Estadual (portando documentos 

pessoais), situado à Rua Barão do Rio Branco, n.º 2299, Jardim 

Guanabara, nesta cidade, dirigindo-se à Diretoria do Foro e se 

apresentarem à servidora Sra. Adeuzair dos Anjos Souza, gestora 

administrativa, no dia 12/09/2018, às 09h, para fins de coleta de material 

genético.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 796832 Nr: 13070-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para intimara partes, advogados, terceiros e 

interessados, em segunda publicação, acerca dos termos da r. sentença 

de fls. 75/76, a seguir transcrito em resumo: "...Postos isso, com 

fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter ANTONIO FERREIRA 

GARCIA à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por LEILA FERREIRA GARCIA, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertidos de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditandoA interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandada em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias.Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de casamento do 

requeridoo.Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se.Cumpra-se...".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792707 Nr: 11404-37.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB, RFDCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 intimação do curador especial Dr. Samir Badra Dib, para a audiência 

designada para o dia 11 de outubro de 2018, às 16h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802187 Nr: 15276-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B

 Certifico que, não foi expedido mandado de intimação para as partes 

AUTORA/REQUERIDA comparecerem a audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 25 de outubro de 2018 as 15h00min haja 

vista as mesmas terem advogados constituídos os quais foram intimados 

via DJE 10298, publicado no dia 20/07/2018. Certifico ainda que a 

intimação das testemunhas arroladas as fls. 51 e 131/132 se dará nos 

termos do art. 455, § 1º, do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 440440 Nr: 9107-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC, CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROBSON 

KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO CONTIDO NOS LAUDOS DE FLS. 222 A 226, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 833721 Nr: 6710-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPV, MDJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMV, CMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do ADVOGADO da parte autora acerca da decisão de fls. 

363/365. nos prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 771563 Nr: 2977-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAPM, CINTYA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Chamo o feito à ordem.

Cuida-se de pedido de alvará judicial formulado por Jully Annie Pereira 

Martins visando o levantamento de valores referentes à PIS/PASEP/FGTS 

existentes em nome 'de cujus' Joel da Silva Martins junto à Caixa 

Econômica Federal, sendo que após o decurso no feito, aportou-se aos 

autos informações prestadas pela interessada, Eliane Brito Campuzano, 

dando conta da existência de feito de inventário em trâmite perante à 

Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca, 

figurando como inventariado o Espólio de Joel da Silva Martins (Código 

771687).

Na hipótese, o pedido de alvará é acessório ao processo de inventário 

acima mencionado, sendo que a competência do juízo do inventário se dá 

pela acessoriedade (art. 61, CPC).

Com efeito, mesmo cuidando de questão relativa à jurisdição voluntária, 

qual seja, e expedição de um alvará, tenho que a pretensão inicial envolve 

matéria de cunho sucessório.

A propósito:

'ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DO VALOR DO FGTS - TITULAR 

DA CONTA FALECIDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO - 

ORDEM DENEGADA. É competente o Juiz do inventário de bens deixados 

pelo titular da conta do FGTS, a par de tratar-se de jurisdição, graciosa, 

para expedição de alvará judicial para levantamento depositado na Caixa 

Econômica Federal.' (TJMT, Mandado de Segurança n. 7104/2003, rel. Des. 

Benedito Pereira do Nascimento, j. 04/12/2003).

Posto isso, de ofício, DECLINO, de minha competência jurisdicional para 

conhecer, processar o presente pedido, em favor do Primeira Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, para onde 

determino a remessa do presente feito.

Preclusa a via recursal, certifique-se e remetam-se estes autos ao r. 

Juízo, após as baixas necessárias e com as mais sinceras homenagens.

Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 794112 Nr: 11968-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANY DA MATA AMORIM, MEDMA, FELICIANA DA 

MATA FERREIRA, FELICIANA DA MATA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE CARLOS BARREIRA DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a inventariante para colacionar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, a carta de desalienação do veículo GM/Classic, descrito no 

CRLV de fl. 25, sob pena de restar prejudicada a homologação da partilha 

quanto ao r. bem.2. Doravante, HOMOLOGO os valores atribuídos ao 

acervo, conforme sugerido pelo Ministério Público às fls. 55/60, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a anuência da 

inventariante (fls. 62/64).3. (...) poderá a inventariante deter a 

integralidade dos bens, quais sejam, o veículo e a motocicleta (fls. 25/26), 

ressarcindo-se a quota-parte das demais sucessoras com os valores 

disponíveis a título de FGTS (fl. 28), mediante depósito em conta poupança 

de titularidade da menor, em relação ao respectivo quinhão, em igual lapso, 

a fim de evitar prejuízos e futura arguição de nulidade, a qual somente 

poderá ser movimentada após atingir a maioridade civil ou mediante 

autorização judicial.Neste ínterim, levando-se em consideração que os 

bens móveis perfazem o quantum de R$ 19.597,00 (dezenove mil 

quinhentos e noventa e sete reais), conforme fls. 59/60, acrescido dos 

valores indicados à fl. 28, cada uma das herdeiras, P. da M. A. e M. E. da 

M. A., haverão de perceber R$ 8.931,08 (oito mil novecentos e trinta e um 

reais e oito centavos), devendo o pagamento alusivo à herdeira Maria 

Eduarda observar o disposto no art. 6º do Decreto nº. 85.845/1981.De 

outro lado, poderá também a inventariante optar pela partilha dos bens de 

acordo com a quota-parte atribuída a cada uma das r. herdeiras, 

expedindo-se o CRLV em nome da cônjuge supérstite, todavia, com 

restrição a ser gravada por este juízo, com o fito de preservar o quinhão 

da infante, cuja baixa ocorrerá nos moldes acima delineados.4. No mais, 

tendo em vista que os quinhões distribuídos no plano de partilha de fls. 

62/64 estão em desacordo com as disposições legais, intime-se a 
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inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a retificação 

necessária, em atenção ao disposto no parecer ministerial retro, nos 

termos do art. 1.829 do CC.5.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 796832 Nr: 13070-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

submeter ANTONIO FERREIRA GARCIA à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por LEILA 

FERREIRA GARCIA, a quem competirá prestar contas anualmente dos atos 

de sua gestão, ficando advertidos de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome do 

interditandoA interdição abrange a prática de atos de disposição 

patrimonial, demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu 

patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, 

com intervalo de 10 dias.Independente do trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado de registro da sentença de interdição para Cartório 

de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença 

junto à certidão de casamento do requeridoo.Sem custas e honorários 

ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas.Publique-se. Intimem-se. Notifique-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817476 Nr: 2042-74.2016.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO DAS PARTES, ADVOGADOS, TERCEIROS E INTERESSADOS, 

INCERTOS E NÃO SABIDOS, EM TERCEIRA PUBLICAÇÃO, ACERCA DOS 

TERMOS DA R. SENTENÇA , FLS. 55/56 E VERSOS, A SEGUIR 

TRANSCRITA EM RESUMO: "...Postos isso, com fundamento no art. 487, I, 

e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de submeter MARCIEL DORNELLES DE OLIVEIRA à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por AMÉLIA BRENALTA DORNELLES OLIVEIRA, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertidos de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando.A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias.Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido.Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se.Cumpra-se...".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792707 Nr: 11404-37.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB, RFDCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos em correição.

Primeiramente, registro que não há o que se falar em coisa julgada, 

conforme aventado pela ilustre representante do Parquet às fls. 46/47, 

visto que não houve a resolução do mérito no feito de código 764898, 

malgrado tenha sido composto pelas mesmas partes do presente feito, 

ressaltando-se, ainda, ser autora dotada de legitimidade para compor a 

ação, sobretudo considerando o quanto disposto no artigo 1.615 do 

Código Civil, de forma que determino o regular prosseguimento do feito.

 Doravante, compulsando os autos, denota-se o aparente desinteresse da 

genitora do requerido em representá-lo na presente ação. Destarte, à luz 

do art. 72, I, CPC, nomeio curador ao menor Allan Bruno Bezerra na 

pessoa do advogado e professor-orientador do o Escritório Modelo da 

UNIJURIS, Dr. Samir Badra Dib.

Dê-se vista dos autos ao curador ora nomeado pelo prazo de 15 dias para 

contestar mesmo que por negativa geral e apresentar requerimentos que 

entender necessários à apuração da verdade real.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias requerer o 

que entender de direito.

Em seguida, colha-se parecer ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 726752 Nr: 7665-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDM, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22.889, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando que Fernando Rodrigues Macedo atingiu a maioridade no 

curso da ação (‘vide’ certidão de nascimento de fl. 11), intime-se o 

exequente pessoalmente, no endereço declinado à fl. 62, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se dignem em regularizar a representação 

processual, bem como manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

nos termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, VI).

À propósito:

“Ao atingirem a maioridade a parte deve passar nova procuração a seu 

advogado, substituindo a anterior passada por sua mãe. Isto porque o 

mandato judicial é ato jurídico personalíssimo. Enquanto menor a parte tem 

sua vontade dirigida e orientada pelos pais, mas ao atingir a maioridade, se 

concordar que o advogado continue a representá-la, deve passar nova 

procuração. 2. Esta é uma questão processual passível de corrigenda a 

teor do art. 13 do CPC, mas se ninguém se atentou para isso em Juízo de 

primeiro grau, agora em grau de recurso não é possível se aplicar o art. 13 

do CPC, sendo caso de falta de capacidade postulatória o recurso não 

deve ser conhecido.” (TJMT. Processo: Apelação Cível nº 32380/2005. 

Rel. Des. A. BITAR FILHO. Julgado em 05/07/2006).

Efetivada a regularização, proceda-se à retificação nos registros do feito 

e no Sistema Apolo para que os mesmos passem a constar pessoalmente 

no polo ativo do presente processo, ante a desnecessidade de ser 

representado por sua genitora, tornando os autos conclusos para decisão 

em seguida.

Por outro lado, acaso reste inexitosa a intimação pessoal, desde já, 

determino a intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto 

acima. Prazo do edital: 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos para deliberação.

 Às providências.

Rondonópolis/MT, 06 de setembro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 709 de 891



 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 281465 Nr: 4898-36.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDS, TDCR, LVDC, MBCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMAO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORESTES MIRAGLIA 

CARVALHO - OAB:4792/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Autor(a): Tiago de Campos Rodrigues Filiação: Cleonice 

Vieira de Campos Costa e Ramos Rodrigues dos Santos, data de 

nascimento: 02/02/1990, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Av. Bandeirantes, 125, Bairro: 

Centro, Cidade: Rondonopolis-MT

Autor(a): Maria Betania Campos dos Santos Filiação: Leonice Vieira de 

Campos, brasileiro(a), , Endereço: Rua A122782, Bairro: Vila Olinda 2, 

Cidade: Rondonopolis-

Providência a ser adotada pela parte:INTIMAÇÃO DA PARTES ACIMA 

QUALIFICADAS, A FIM DE APRESENTAREM A CÓPIA DE SEUS 

DOCUMENTOS PESSOAIS E INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL, HAJA VISTA O ADVENTO DA MAIORIDADE NO CURSO DO 

FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715504 Nr: 10789-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCFDO, KFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA 

- OAB:OAB/MT20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Exequente: Katiuscia Ferreira Figueiredo Filiação: 

Ronivaldo Figueiredo de Carvalho e Lázara Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 15/06/1993, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Rua Damião, Qda 10, Lt 02, Bairro: Jd. 

Reis, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, OPORTUNIDADE EM 

QUE DEVERÁ APRESENTAR O CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 707996 Nr: 2824-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR LACERDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE CARLOS PERES DA SILVA, 

KAROLINE ROCHELE LACERDA LOPES, CARLOS EDUARDO LACERDA 

PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, LUIS FELIPE DE OLIVEIRA OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20 (VINTE)

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Karoline Rochele Lacerda 

Lopes, Cpf: 03397732190, Rg: 21814090 SSP MT Filiação: Jose Carlos 

Peres da Silva e Lucimar Lacerda Rodrigues da Silva, data de nascimento: 

26/06/1990, brasileiro(a), , Endereço: Rua Ali Sleiman Dib, 469, Bairro: Vila 

Iracy, Cidade: Rondonópolis-MT

Requerido(a): Carlos Eduardo Lacerda Peres Filiação: Lucimar Lacerda 

Rodrigues da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Ali Sleiman 

Dib, Nº469, Bairro: Vila Iracy, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS ACIMA QUALIFICADOS PARA, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, REGULARIZAREM SUA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL NOS AUTOS E MANIFESTAREM INTERESSE EM ASSUMIR O 

ENCARGO DE INVENTARIANTE, VISANDO A MOVIMENTAÇÃO DA 

MARCHA PROCESSUAL COM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DECISUM 

DE FLS. 315

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

Evitando-se futura arguição de nulidade processual e, previamente a 

extinção da demanda por abandono, intimem-se os herdeiros Karoline 

Rochele Lacerda Peres e Carlos Eduardo Lacerda Peres, no endereço 

declinado à fl. 17, a fim de que regularizem sua representação processual 

nos autos e manifestem interesse em assumir o encargo de inventariante, 

visando a movimentação da marcha processual com o cumprimento 

integral do decisum de fl. 315.

Destarte, se porventura restar frustrada a intimação pessoal dos 

herdeiros suprarreferidos, intimem-se pela via editalícia, com prazo de 20 

(vinte) dias.

 Após, renove-se a conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007452-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. C. J. (ADVOGADO(A))

J. C. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. G. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007452-28.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde do 

interditando (laudo médico) e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, nomeio desde logo curador provisório, o requerente J. C. G. 

da S., sobretudo para fins previdenciários, observando-se os limites da 

curatela, ficando o referido curador provisório nomeado depositário fiel 

dos valores recebidos da Previdência, e também obrigado à prestação de 

contas quando instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

art. 553 do CPC, e as respectivas sanções. O curador provisório deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O 

termo de curatela deverá constar expressamente os limites no que 

concerne a representatividade atribuída ao curador relativamente aos atos 

da vida civil do requerido, limitando-se aos atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo 

vedado ao curatelado alienar, demandar ou ser demandado sem a devida 

representação de seu curador. Nada obsta a reapreciação da medida 

quando da realização da entrevista e estudo social, ocasião em que esta 

magistrada ficará mais próxima dos fatos e das provas. 4. Desde já, 

determino a elaboração de estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo 

no domicílio das partes, sem prévio aviso, aferindo as potencialidades e 

habilidades do demandado, de modo a individualizar sobre quais aspectos 

deverá recair a curatela a ser eventualmente aplicada em seu favor, bem 
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como averiguando as vontades e preferências do interditando no que 

tange à pessoa do curador, em laudo próprio e individualizado no prazo de 

10 (dez) dias. 5. Designo audiência de oitiva do interditando para o dia 07 

de novembro de 2018 às 14h20min. Cite-se o requerido, cientificando-o de 

que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 06 de setembro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007419-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BERTONI (IMPETRANTE)

ISIA MARIA DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

delegado de policia judiciaria civil de rondonopolis (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1007419-38.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do ofício 

juntado no Id. 15167063. Cumpra-se. Rondonópolis, 04 de setembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007340-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA MEIRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1007340-59.2018.8.11.0003 VISTO. Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato 

desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - 

acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para oferecer resposta escrita, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) 

que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) 

autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 31 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007518-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo nº: 1007518-08.2018.8.11.0003 VISTO. Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato 

desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - 

acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para oferecer resposta escrita, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) 

que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) 

autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 5 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006741-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006741-23.2018.8.11.0003. REQUERENTE: SEBASTIAO LOPES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO O autor requer os 

benefícios da gratuidade processual, alegando que tem problema de visão 

em um dos olhos. Consta na petição inicial que o autor é delegado de 

policia aposentado. É evidente que a renda do autor supera R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Não há nos autos nenhum documento comprovando que o 

autor é carente de recursos financeiros. Qualificar o autor como 

necessitado é até uma afronta aos treze milhões de brasileiros que se 

encontram desempregados, sendo que muitos já até decidiram de procurar 

emprego. Em algumas situações, o cidadão sequer tem dinheiro para 

pagar a passagem de ônibus a fim de sair de casa em busca do tão 

sonhado emprego. Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Intime-se 

o autor para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 19 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002701-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

ROSA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas. Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob 

pena de bloqueio. Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, o Estado Mato Grosso quedou-se inerte. Nesse 

diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade processual, 

vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio de valores na 

conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar a realização da 

perícia. Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais. Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, 

desde já, a transferência do respectivo valor para a Conta Única do 

Tribunal de Justiça, vinculando aos presentes autos. Para a realização da 

perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no período de 11/1993 até 

08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira do autor, se ele já era servidor na época. Em 

caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos acima mencionados; 

e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994. Este Juízo indica o 

seguinte quesito a ser respondido pela perita: “Com base nos documentos 

apresentados pelo Estado (acima mencionados), informe se com a 

reestruturação da carreira do autor, por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 
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eventual perda salarial apurada no laudo pericial?” Apresentado os 

documentos, intime-se a perita nomeada para dar início aos trabalhos, 

encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes, 

cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, 06/09/2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003449-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO (ADVOGADO(A))

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1003449-30.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

anulatória com tutela de evidência proposta por MATRINCHÃ 

TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO (SEFAZ-MT), aduzindo, em síntese, que é empresa 

concessionária de serviços públicos de transmissão de energia e, por 

força do Contrato de Concessão ANEEL nº 012/2012, assumiu a 

obrigação de construir as linhas de transmissão interligando Paranaíta até 

Ribeirãozinho, totalizando mais de 1.000 Km de extensão, bem como a 

construção das subestações de Paranaíta, Cláudia e Paranatinga, no 

Estado de Mato Grosso. Alega que foram lavrados, em seu desfavor, os 

TAD’s nº 11205335, 11205320, 11205334, 11205400, 11205498, 

11205480, 11205464, 11205732, 11205736, 11205754, 11206183, 

11206179, 11222754, 11222955, 11223225, 11223220, 11223501, 

11223512, 11223957, 11223828, 11223888, 11223825, 11224305, 

11224624, 11225026, 11225025, 11225619, 11225999, 11226126, 

11226069, 11226137, 11227583, 11228348, 11229277, 11229271 e 

11229306 com base em suposta falta do recolhimento do ICMS-Difal sobre 

as operações interestaduais de aquisição de bens para integrar o ativo 

fixo da Autora; todavia, desde 24 de maio de 2013, goza dos benefícios 

fiscais do PRODEIC-Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, 

fixados no Termo de Acordo celebrado entre a autora e o Estado de Mato 

Grosso, dentro eles, os benefícios de diferimento de alíquotas (cláusula 

quarta). Alegou que, não obstante as informações prestadas pela 

empresa autuada, a autoridade fazendária desconsiderou os termos do 

benefício fiscal, que assegura à Autora o diferimento do ICMS Difal nas 

operações fiscalizadas, tendo mantido a cobrança indevida, no valor de 

R$ 1.452.168,64, composto por R$ 830.953,70 do principal, R$ 830.953,70 

de multa e R$ 90.261,24 de juros. Frisa que o art. 381 do RICMS teria sido 

revogado pelo Decreto nº 360/2015, situação que lhe beneficiaria. 

Sustenta, ainda, que o crédito fiscal inscrito na dívida ativa nº 2017222371 

e protestado no 4º Tabelionato de Notas e Privativos de Protesto de Títulos 

de Rondonópolis, além de indevido está acrescido de multa ilegal, no 

patamar de 100%, que viola o princípio constitucional da vedação ao 

confisco, Assim, requer a concessão de tutela de evidência, a fim de 

determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do 

art. 151, V do CTN, até o trânsito em julgado da presente ação, bem como 

o cancelamento do protesto da dívida realizado perante o 4º Tabelionato 

de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, sob o nº 

1059735. Diante da necessidade de prévia manifestação do requerido, 

hipótese prevista no inciso IV, do artigo 311, do CPC, o Estado de Mato 

Grosso foi citado para oferecer resposta escrita (fls. 354/355). O 

requerido apresentou contestação e explicou que os TADs foram lavrados 

para antecipação do ICMS a cada operação e/ou prestação relativa ao 

trânsito de bens e mercadorias, pois o sujeito passivo, à época dos fatos, 

possuía débitos que o enquadravam nas condições previstas na no artigo 

1º da Resolução nº 07/2008-SARP, ou seja, débitos cujo valor somado 

seja igual ou superior a R$ 25.000,00, em atraso há mais de 30(trinta) dias. 

Segundo o Estado de Mato Grosso, em tais circunstâncias, o ICMS deve 

ser recolhido concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa 

ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de 

saída do território do Estado, independentemente de o contribuinte fazer 

jus a qualquer incentivo fiscal (artigo 4-B da Resolução nº 07/2008-SARP. 

Afirma que o direito ao diferimento não é absoluto, pois a própria Lei que 

trata do PRODEIC já previu os casos em que o contribuinte ficará impedido 

de utilizar o benefício. Foi o que ocorreu com a autora, de modo que incide 

o art. 11-A da Lei nº 7.958/2003 (mencionado acima) e atrai a aplicação da 

Resolução nº 07/2008-SARP (fls. 358/389 do PDF). A parte autora 

impugnou a contestação, ratificando os termos da inicial (fls. 617/632 do 

PDF). É o relatório. Decido. A autora pretende a concessão de tutela de 

evidência nos termos do artigo 311, inciso IV do Código de Processo Civil, 

para suspender da exigibilidade do crédito tributário da CDA nº 

2017222371, sob a alegação de ser o crédito indevido, já que é 

beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – 

PRODEIC, o qual lhe assegura o diferimento do ICMS Difal nas operações 

fiscalizadas. A invocação pela parte autora da chamada tutela da 

evidência está ao desamparo do artigo 311, IV, do Código de Processo 

Civil, pois a inicial não trouxe prova documental suficiente dos fatos 

integrantes do direito alegado, ao revés contestados pelo réu com 

fundamentos que torna o direito postulado não isento de dúvida. Com 

efeito, não se discute nos autos o enquadramento da autora no PROTEIC – 

Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso. O 

que o Estado alega é a existência de débitos na conta corrente da 

contribuinte, com valor igual ou superior a R$ 25.000,00, em atraso há 

mais de 30 (trinta) dias, o que submete a contribuinte ao regime de 

tratamento tributário diferenciado previsto na Resolução nº 07/2008-SARP 

– MT, que dispõe sobre a aplicação de regime cautelar administrativo 

previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS, in verbis: Art. 1º Ficam 

submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 

916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de 

março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a 

cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, 

seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os 

contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem 

nas seguintes hipóteses: (Nova redação dada pela Res. 001/17). I - 

possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do 

Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias; 

(Nova redação dada pela Res. 001/17) II - possuírem débitos no Sistema 

Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso 

há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez 

por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e 

desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais); (Nova redação dada 

pela Res. 001/17); II - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente 

Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há 

mais de 90 (noventa) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por 

cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses. III - 

Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por 

atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias. IV - Estiverem com 

inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE 

suspensa ou cassada; (...) Art. 4º O contribuinte enquadrado em CNAE 

relativa a indústria, quando submetido ao regime cautelar administrativo 

consistente no recolhimento do imposto concomitante, conforme disposto 

no artigo 1º desta Resolução, deverá antecipar o valor do imposto em 

relação às mercadorias adquiridas para revenda, bem como insumos, 

matérias primas e bens de consumo, ressalvada expressa disposição em 

contrário na legislação tributária. (Nova redação dada pela Res. 

05/09-SARP e substituída a expressão "regime administrativo cautelar" por 

"regime cautelar administrativo" pela Res. 001/17) (...) Art. 4º-B O regime 

cautelar administrativo previsto nos artigos anteriores aplica-se 

independentemente do regime de apuração do imposto a que estiver 

submetido o contribuinte, do seu enquadramento no Programa ICMS 

Garantido Integral, da existência de tratamento diferenciado concedido em 

seu benefício ou, ainda, de sua inclusão em qualquer dos Programas 

estaduais implantados para estímulo de desenvolvimento setorial da 

economia mato-grossense. (Acrescentado pela Res. 05/09-SARP e 

substituída a expressão "regime administrativo cautelar" por "regime 

cautelar administrativo" pela Res. 001/17). Como se vê, diante do 

descumprimento de obrigação fiscal por parte do contribuinte, o fisco 

submeteu a parte autora ao regime especial de fiscalização e, por 

consequência, o recolhimento do ICMS concomitantemente com cada 

operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, com 

base nos artigos da referida. Ressalta-se que o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso já se manifestou que não existe ilegalidade na 

Resolução 7/2008-SARP, pois não alterou as regras, no que se refere à 

incidência tributária, não modificou o fato gerador, apenas mudou o prazo 

para pagamento do tributo em questão àqueles que se enquadrarem na 

hipótese do art. 1º, caput, conforme julgado a seguir: “TRIBUTÁRIO – 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 
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CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – 

RESOLUÇÃO 07/2008 SARP E ARTS. 915 E 916 DO RICMS/MT – 

LEGALIDADE – ORDEM DENAGADA – SENTENÇA RETIFICADA. A 

Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se 

destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 915 

e 916 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação 

jurídica além daquela já prevista em lei. (TJMT - ReeNec 139087/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 13/09/2017).” Assim, ante a 

fundamentação do fisco para constituição do crédito e a documentação 

carreada aos autos, não se restou evidente a hipótese abusividade e/ou 

ilegalidade no ato estatal. Ou seja, não é possível, neste momento, formar 

um juízo de convencimento capaz de ensejar a suspensão do crédito 

tributário pretendido, quanto mais o cancelamento da Certidão de Dívida 

Ativa. Portanto, entendo que não foi demonstrada de maneira robusta, no 

bojo dos autos, a probabilidade do direito da autora, a fim de comprovar 

que estava regular perante o fisco, para permanecer fazendo uso do 

benefício do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – 

PRODEIC. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de 

evidência. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002583-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA EVANGELISTA SILVA COIMBRA (ADVOGADO(A))

THOM & CIA LTDA (AUTOR(A))

GABRIELLA FERNANDA NUNES BRAGA (ADVOGADO(A))

CATARINA CAVALCANTI DE CARVALHO DA FONTE (ADVOGADO(A))

PAULA TAVARES DE LIMA STUHRK MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria Fiscal do Município de Rondonópolis (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, 06/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007576-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO (ADVOGADO(A))

DANIELE NOGUEIRA PEREIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ CORREA DE 

RONDONOPOLIS -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007576-11.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: DANIELE NOGUEIRA PEREIRA 

DE SOUZA IMPETRADO: DIRETOR DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ 

CORREA DE RONDONOPOLIS -MT VISTO Intime-se a impetrante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, indicando o valor da 

causa, nos termos do artigo 319, V do CPC. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 

6 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002583-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA EVANGELISTA SILVA COIMBRA (ADVOGADO(A))

THOM & CIA LTDA (AUTOR(A))

GABRIELLA FERNANDA NUNES BRAGA (ADVOGADO(A))

CATARINA CAVALCANTI DE CARVALHO DA FONTE (ADVOGADO(A))

PAULA TAVARES DE LIMA STUHRK MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria Fiscal do Município de Rondonópolis (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, 06/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002583-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA EVANGELISTA SILVA COIMBRA (ADVOGADO(A))

THOM & CIA LTDA (AUTOR(A))

GABRIELLA FERNANDA NUNES BRAGA (ADVOGADO(A))

CATARINA CAVALCANTI DE CARVALHO DA FONTE (ADVOGADO(A))

PAULA TAVARES DE LIMA STUHRK MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria Fiscal do Município de Rondonópolis (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, 06/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006494-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MURILLO DE FREITAS ESTUMANO GAIA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO A DRª JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES , 

representando o polo ativo , para que deposite os valores das diligências 

para expedição dos mandados conforme determinado nos autos e que 

deverão ser pagos pela parte requerente. Para providenciar o pagamento 

da diligência acesse o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

selecione o menu Serviços na barra superior, selecione o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, preencha os campos, e posteriormente junte o 

recibo original e a cópia do comprovante de depósito. Observando-se que 

é um valor para cada ato.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007343-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA E SCHOFFEN LTDA - ME (IMPETRANTE)

REGIANE ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1007343-14.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de mandado 

de segurança com pedido de liminar impetrado por OLIVEIRA E SCHOFFEN 

LTDA ME contra ato do CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT, 

aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que 

a referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do 

licenciamento anual de seu veículo, exigindo o pagamento de multas de 

trânsito que são insubsistentes. Aduz a impetrante que é possuidor do 

veículo CAMINHÃO TRATOR IVECO/STRALISHD 570S38TN(Nacional), 

Placa JYF6401, Renavam 00924584882, chassi 93ZS2MRH078704949, 

diesel, branca, 2007/2007 e que ao se dirigir ao DETRAN com a finalidade 

de licenciar seu veículo para o ano de 2018, tomou conhecimento da 

existência de multas de trânsito que não foram devidamente notificadas. 

Assevera que não houve a emissão das notificações de atuação, o que 

desrespeita as determinações do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, 

requer a impetrante a concessão de liminar para determinar que a 

autoridade coatora realize o licenciamento, com a expedição do CRLV, 

sem a exigência prévia do pagamento das multas. É o relatório. Decido. A 

impetrante visa à concessão de segurança para obter o licenciamento de 
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seu veículo, sem a exigência de prévio pagamento das multas exigidas. O 

cerne da lide reside em verificar a possibilidade de expedição do 

licenciamento do veículo da impetrante independentemente do pagamento 

das multas. Insta mencionar que a impetrante insurge quanto às seguintes 

m u l t a s :  P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 7 0 3 3 8 - 5 7 4 6 / 0 3 , 

DNIT-000300-D010743210-7455/00, DNIT-000300-D010810043-7455/00, 

PRF-000100-R330746162-7455/00, DNIT-000300-D010998931-7455/00, 

PRF-000100-T098334107-5185/01, UF:SP-126200-1Q0677533 -7455/00, 

P R F - 0 0 0 1 0 0 -  T 1 0 5 3 8 2 6 7 1 - 6 6 4 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 6 - 5 7 4 6 / 0 3 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 8 - 5 8 3 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 9 - 7 6 1 7 / 0 3 , 

DNIT-000300-S000156739-7455/00, UF:PR-116200-T001255900-5185/01, 

DNIT-000300-S002696752-7455/00. MULTAS APLICADAS POR ÓRGÃOS 

FEDERAIS. De início, anoto que é competência da Justiça Federal apreciar 

a legalidade do condicionamento e a insubsistência das multas aplicadas 

pelo DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(autarquia federal) e PRF – Polícia Rodoviária Federal, quais sejam: 

DNIT-000300-D010743210-7455/00, DNIT-000300-D010810043-7455/00, 

PRF-000100-R330746162-7455/00, DNIT-000300-D010998931-7455/00, 

PRF-000100-T098334107-5185/01, PRF-000100- T105382671-6645/00, 

DNIT-000300-S000156739-7455/00 e DNIT-000300-S002696752-7455/00, 

conforme o disposto no artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 21. 

Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua 

circunscrição: (...) VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar 

as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas 

administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as 

multas que aplicar;” Da transcrição do mencionado artigo pode-se afirmar 

que se a competência é dos Órgãos Federais, cabe a eles efetuarem o 

procedimento administrativo para aplicação da penalidade, com a devida 

notificação, como também, serão estes legítimos para receberem e 

julgarem o recurso administrativo correspondente. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes julgados: “REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO 

CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. 

PRELIMINAR. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. 

INFRINGÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, LIV, CF). 

AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. SÚMULA Nº 127 DO 

STJ. ILEGALIDADE. MULTA APLICADA PELA PRF. COMPETÊNCIA JUSTIÇA 

FEDERAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. (...) 2. 

Embora o mandado de segurança tenha carga predominantemente 

mandamental, comporta ele a declaração de nulidade ou invalidade do ato 

acoimado de ilegal ou abusivo, quando a prova pré-constituída, pela sua 

qualidade e autossuficiência, demonstra de modo irrefragável a prática de 

ilegalidade. 3. A competência para decretar vinculação ou eventual 

nulidade em processo administrativo correspondente à multa é 

exclusivamente do órgão federal, e via de consequência da justiça 

federal, conforme os preceitos do artigo 109, VIII, da Constituição Federal.” 

(TJMT; APL-RN 77039/2011; Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª 

Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 06/03/2012; DJMT 12/07/2012; Pág. 

32). “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO APLICADA PELO DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL. I. Questionando-se no Mandado de Segurança a 

legalidade de multas aplicadas pelo DNIT, por ausência do devido 

processo legal, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça 

Federal, não obstante a pretensão final, como destaca a petição inicial, 

seja o licenciamento do veículo perante a autoridade de trânsito estadual, 

que está a exigir, como condição para a prática desse ato, o pagamento 

de multas aplicadas por fiscais do DNIT. II. Agravo provido para fixar a 

competência da Justiça Federal (TRF-1 - AGMSG: 37856 MT 

2004.01.00.037856-6, Relator: JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS 

SANTOS (CONV.), Data de Julgamento: 29/05/2009, OITAVA TURMA, Data 

de Publicação: 15/06/2009 e-DJF1 p.261). MULTAS APLICADAS EM 

OUTROS ESTADOS. No que tange as multas aplicadas nos Estados de 

São Paulo (UF:SP-126200-1Q0677533 -7455/00) e Paraná 

(UF:PR-116200-T001255900-5185/01), a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que a 

Justiça Estadual é incompetente para declarar a insubsistência de multas 

emitidas por outros Estados da Federação. Vejamos: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – MULTAS EMITIDAS EM 

OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL - ACOLHIDA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - VINCULAÇÃO 

AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA 

DE DUPLA NOTIFICAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS –. 

INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - SÚMULAS 127 e 312 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA. A Justiça Estadual é 

incompetente para declarar a insubsistência de multas emitidas por outros 

Estados da Federação. É pacifico na seara jurisprudencial o entendimento 

de que é possível na via do mandado de segurança, declarar-se a 

insubsistência da multa decorrente do cometimento de infrações de 

trânsito, desde que evidente a sua irregularidade (...) (ReeNec 

93904/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2012, Publicado no DJE 07/06/2012).” 

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÃNSITO. 

IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO E NULIDADE DAS MULTAS. 

MULTAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS E DE ÓRGÃOS FEDERAIS. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA RETIFICADA. Falece 

competência à Justiça Estadual para determinar o licenciamento, posto 

que, no caso dos autos, há multas autuadas por outros estados e órgãos 

Federais, nesse ultimo caso, cabendo à Justiça Federal, de acordo com o 

artigo 109, I, da Lei Maior, por se tratar de interesse da União” (Reexame 

Necessário 113320/2013, Julgamento: 15/4/2014, Relator DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA).” MULTAS APLICADAS NO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Assim, conclui-se que é da competência da Justiça Estadual de 

M a t o  G r o s s o  a p e n a s  a s  i n f r a ç õ e s 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 7 0 3 3 8 - 5 7 4 6 / 0 3 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 6 - 5 7 4 6 / 0 3 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 8 - 5 8 3 5 / 0 0  e 

P.CUIABÁ-290670-AAA0893879-7617/03, pois se referem à infrações 

cometidas no âmbito da jurisdição desta unidade da Federação. A respeito 

da matéria em questão, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O 

Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, 

vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações 

estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º O veículo somente será considerado 

licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e 

multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas”. Depreende-se da leitura 

do dispositivo, notadamente do §2º, que a expedição do licenciamento 

pretendido condiciona-se, entre outros requisitos, à quitação das multas 

de trânsito. No entanto, apenas se apresenta ilegal o condicionamento da 

expedição do CRLV ao pagamento de multas em relação às quais não 

tenha sido regularmente notificado o infrator, conforme entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. 

LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SÚMULA N. 127 DO STJ. 

NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. ACÓRDÃO BASEADO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA 

FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento segundo o qual é 

inadmissível condicionar o licenciamento anual de veículos à prévia 

exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia notificação ao 

infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ, in verbis: "É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado". 2. Em segundo lugar, o Tribunal recorrido, com base 

nas provas carreadas aos autos, concluiu pela ilegalidade, in casu, da 

exigência do pagamento de multas por infração de trânsito sem que o 

infrator delas tenha sido regularmente notificado, de modo que foram 

consideradas insubsistentes ou irregulares, por não ter restado 

comprovado seu recebimento. Rever tal fundamentação, conforme 

assentado na decisão agravada, encontra óbice no verbete Sumular n. 7 

do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 3. Finalmente, revela-se improcedente a arguição de 

ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o 

Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir 

de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e 

necessários ao deslinde do litígio. 4. A decisão monocrática ora agravada 

baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 

5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 1304678/PE, Rel. Ministro 
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MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, 

DJe 20/09/2010). Assim, não se pode exigir o pagamento de multas em 

relação às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade 

pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a 

penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo 

legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. O 

Código de Trânsito Brasileiro exige a dupla notificação do infrator para 

legitimar a imposição da penalidade de trânsito e, por conseguinte, 

possibilitar a vinculação do licenciamento à quitação prévia: a primeira por 

ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, artigo 280, VI) e a 

segunda, quando do julgamento da subsistência do auto de infração 

respectivo com a consequente imposição da penalidade (CTB, artigo 281, 

caput). De acordo com o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do CTB, o 

auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, 

no prazo máximo de 30 (trinta dias), não for expedida a notificação da 

autuação. In verbis: “Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da 

competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, 

julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. 

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado 

insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular; II - se, no 

prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação”. 

Assim, denota-se do dispositivo legal, que o prazo a ser obedecido 

refere-se à expedição da notificação de autuação, e não à sua 

efetivação, a qual poderá ocorrer após decorridos os trinta dias entre a 

infração e a notificação. Pois bem. Apesar de a impetrante alegar não ter 

recebido nenhuma notificação em relação aos autos de infração 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R O T 0 0 7 0 3 3 8 - 5 7 4 6 / 0 3 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 6 - 5 7 4 6 / 0 3 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - A A A 0 8 9 3 8 7 8 - 5 8 3 5 / 0 0  e 

P.CUIABÁ-290670-AAA0893879-7617/03, não há nos autos prova 

conclusiva quanto a não notificação ou de que tenham ocorrido de forma 

irregular. O extrato do veículo disponibilizado no DetranNet e juntado aos 

autos não comprova, por si só, que a impetrante não tenha sido notificada. 

Constam apenas as infrações de que estão sendo cobradas e as 

infrações em autuação e seus valores, de modo que não há como afirmar 

que a impetrante não tenha sido notificada dos autos de infração, de 

forma a cumprir as normas de trânsito brasileiras. Insta ressaltar que o 

próprio DETRAN fornece extrato onde constam informações da ocorrência 

ou não da notificação de autuação, constando data em que foi postada a 

correspondência nos correios (averiguado em documentos anexos a 

outros processos desta mesma natureza, neste juízo), todavia, a 

impetrante não juntou tal extrato a fim de comprovar suas alegações. 

Portanto, embora a jurisprudência reconheça o mandado de segurança 

como meio de análise do cancelamento da multa e dos pontos lançados na 

Carteira Nacional de Habilitação, bem como para autorizar o licenciamento, 

isso só é possível mediante prova pré-constituída, uma vez que o 

mandado de segurança não admite dilação probatória, o que torna inviável 

o conhecimento da controvérsia no caso em tela, cuja ilegalidade da 

cobrança não restou demonstrada, já que o extrato do veículo encartado 

aos autos, por si só, não comprova que, de fato, a impetrante foi ou não 

notificada das infrações em debate. Quando a lei se refere a direito líquido 

e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para o seu conhecimento de plano, para que seu exercício 

possa ser efetivo no momento da impetração. Neste sentido é a 

jurisprudência: “MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE 

ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE 

SEGURANÇA - ATO OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA 

ELEITA - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO 

LIMINARMENTE. 1- Inadequada a via do mandado de segurança quando 

não demonstrado, de plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme 

preconiza o art. 663 do CPP, pode o Relator dispensar a requisição de 

informações à autoridade apontada coatora, se entender que o Mandado 

de Segurança deve ser indeferido liminarmente, submetendo sua decisão 

à apreciação da Turma Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada 

como omissiva da autoridade vista como coatora, desafia procedimento 

adequado” (TJ-MG - MS: 10000130450000000 MG , Relator: Eduardo 

Machado, Data de Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/09/2013). MANDADO DE 

SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 

LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 

70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013). Desta 

forma, não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal 

suportado pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o 

indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas 

considerações, com fundamento no artigo 485, I e IV do CPC e art. 10 da 

Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios 

(artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue 

o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame 

necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. 

P.R.I.C. Rondonópolis,06 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006640-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRIA REGINA DO NASCIMENTO SABINO (AUTOR(A))

A. D. S. S. (AUTOR(A))

ANGELA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO Nº: 1006640-83.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

indenização por dano material e dano moral ajuizada por ANDRIELLY DA 

SILVA SABINO e ANDRIA REGINA DO NASCIMENTO SABINO, ambas 

representadas por Ângela Maria do Nascimento, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que são filha e companheira de 

RONALDO DA SILVA SANTOS, o qual faleceu na Penitenciária Mata 

Grande, na data de 31 de dezembro de 2016. Consta na inicial, que 

Ronaldo foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio no dia 

30/12/2016, vindo a óbito no dia seguinte, vítima de homicídio, ocorrido 

dentro da Penitenciária. Alegam que o de cujus nem mesmo completou 

24horas de detenção e já foi morto, deixando claro o descaso e falta de 

proteção policial carcerária e uma administração eficaz. Assim, requerem 

a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o 

requerido efetue o pagamento de alimentos provisionais, no valor de um 

salário mínimo (R$ 954,00), em favor da filha menor ANDRIELLY DA SILVA 

SABINO. É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300). Não se nega que o Estado seja o 

responsável pela custódia daqueles que se encontram em 

estabelecimento prisional, cabendo a seus agentes a vigilância e a adoção 

de medidas protetivas eficazes. No entanto, nesta fase inicial, não se 

pode de imediato constatar que o Estado agiu com negligência. Como se 

sabe, a probabilidade do direito mencionada pelo legislador no caput do 

artigo 300 do CPC, que constitui pressuposto genérico da medida em 

exame deve ser clara, evidente, que apresente grau de convencimento tal 

que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. No caso dos 

autos, verifica-se a necessidade de uma maior dilação probatória para 

comprovar a responsabilidade do requerido, uma vez que da análise dos 

documentos juntados não se pode constatar, de imediato, que a morte de 

Ronaldo da Silva Santos se deu por inércia ou omissão do Estado. Para 

ficar caracterizado o dever de indenizar do ente estatal, torna-se 

indispensável a comprovação pelas autoras do dano e, principalmente, do 

nexo de causalidade, vale dizer, a demonstração de que o dano resultou 

da inação dos agentes administrativos ou do mau funcionamento na 

prestação de um serviço público. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, PROCESSUAL CIVIL. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR 

DE PRESÍDIO. RESONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. IMPOSSBILIDADE. I - No âmbito da Fazenda Pública, 

especificamente em relação às tutelas de urgência, destacam-se as 

proibições insertas nas Leis nº. 8.437/92 (dispõe sobre concessão de 

medidas cautelares contra atos do Poder Público) e nº 9.494/97 (dispõe 

sobre aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública), sendo 

que nas demandas propostas contra as pessoas jurídicas de direito 

público é possível a concessão de medidas de urgência, desde que 

observados, além dos requisitos genéricos previstos no art. 273 do CPC, 

as hipóteses de vedação previstas na legislação especial. II - O pedido 
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formulado pela agravante de que, initio litis e inaudita altera pars, seja 

antecipada a tutela para obter o pagamento de pensão no valor de 01 

salário mínimo, em razão da morte do filho detento, que ocorrera nas 

dependências do Presídio de Pedrinhas, não merece ser deferido, pois tal 

pelito teria o condão de esgotar em parte o objeto da demanda 

indenizatória imposta contra o poder público, o qual ainda nem fora citado 

para contestar a demanda originária, além de ser patente o perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipatório. III - Embora o STJ tenha 

posicionamento pacificado de que, nos casos onde ocorre a morte de 

detento no interior de presídio, a responsabilidade civil do ente público é 

objetiva e que é legítima a presunção de que existe ajuda mútua entre os 

integrantes de famílias de baixa renda, ainda que não comprovada 

atividade laborativa remunerada, não há a possibilidade de, neste momento 

processual, ser deferida a tutela antecipada a favor da recorrente. IV - 

Agravo de Instrumento conhecimento e desprovido” (TJ-MA - AI: 

0047592015 MA 0000643-80.2015.8.10.0000, Relator: LUIZ GONZAGA 

ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2015, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2015) Ademais, a concessão da tutela 

pretendida, nessa fase processual, gera perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório, pois caso a ação seja julgada improcedente o 

requerido não terá como reaver os valores pagos. O artigo 300, § 3º, do 

Código de Processo Civil, estabelece que: § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa forma, a tutela de urgência 

almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram 

preenchidos os requisitos legais. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os 

requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE O ESTADO DE MATO 

GROSSO para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a 

ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Indefiro o pedido de prioridade na tramitação 

do feito, uma vez que a ação não se amolda a hipótese prevista no artigo 

1.048, § 2º, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 5 

de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003895-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003895-04.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ERALDO MENDES DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ESTADO DE 

MATO GROSSO VISTO Intime-se a parte autora para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 6 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010156-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1001243-43.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de pensão por morte com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por DANIELA NASCIMENTO DE JESUS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, 

que conviveu maritalmente por mais de três anos com o Wilson Simão 

Gomes, falecido em 21/11/2013, vítima de acidente de trabalho. Sustenta 

que requereu ao INSS o pagamento da pensão por morte do companheiro, 

porém a autarquia negou o pedido, por não ter sido comprovada a 

qualidade de dependente do falecido. Regularmente citado, o INSS 

contestou o pedido, dizendo que o pedido foi negado na esfera 

administrativa, porque a autora não comprovou a condição de 

companheira do falecido. LUIS GUILHERME ROBLES GOMES, filho do 

falecido, foi citado na condição de litisconsorte passivo necessário, porém 

manteve-se inerte. A justiça federal declarou-se absolutamente 

incompetente para julgar a matéria, uma vez que o litígio é decorrente de 

acidente de trabalho. Na fase de especificação das provas, somente a 

parte autora requereu a designação de audiência de instrução e 

julgamento, para se comprovar por meio de testemunhas a convivência em 

união estável por mais de 03 anos entre a autora e o falecido. Parecer do 

Ministério Público pela designação de audiência de instrução e julgamento. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES (Art. 357, I do CPC). Analisando os autos, verifica-se que não 

há questões processuais pendentes a serem decididas, de modo que 

declaro o feito saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o 

processo está em ordem II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS 

RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade 

probatória recairá sobre a existência da suposta união estável por mais de 

03 anos entre a autora e o falecido. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 

(art. 357, III do CPC) No caso em debate, competirá a parte autora o ônus 

de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a suposta união 

estável por mais de 03 anos com o falecido. IV - DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal da parte autora, por serem necessárias para o 

julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 17 de outubro de 2018, às 15h00min. b) As testemunhas das partes 

deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo 

CPC). c) Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, 

advertindo-a de que o não comparecimento ou, comparecendo, se recusar 

a depor, será aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) 

Intimem-se, ainda, os procuradores e advogados, bem como o 

representante do Ministério Público e) Intime a criança LUIS GUILHERME 

ROBLES GOMES, por meio da sua genitora DAYANE PAULA ROBLES, da 

audiência designada, no seguinte endereço: Rua São Francisco de Assis, 

Bairro Vila Operária, n. 914, nesta cidade. Cumpra-se. Rondonópolis, 

sábado, 1 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001690-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001690-31.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por BRASIL 

CAMINHÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, visando a condenação do réu ao pagamento de R$ 

499.900,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos reais), a 

título de danos materiais; R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pelos 

lucros que deixou de receber; e danos morais no valor de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais). Consta na petição inicial que, no dia 23 de junho de 

2016, o motorista e empregado da autora, Thiago Cesar Oliveira, após 

envolver-se em briga, empreendeu fuga com o caminhão Volvo FH 460 

6X4T, placa n OBM-2430, branco, engatado com dois reboques com 

placas OBM 2420 e OBM 2448 da cidade de Porto Alegre do Norte. 

Durante a fuga pela BR-158, o motorista recebeu ordem de parada e não 

atendendo à Polícia Militar, teve os pneus furados e parou no 

acostamento. O motorista foi preso e conduzido à delegacia de Polícia 

Civil, quando foi entregue à autoridade policial. Segundo a petição inicial, o 

caminhão da autora foi deixado às margens da Rodovia pelos Policiais 

Militares que realizaram a prisão do motorista. Ocorre que o caminhão 

pegou fogo, quando estava estacionado na Rodovia BR-158, e 

acreditando que o Estado de Mato Grosso deveria cuidar do bem que teve 

seu motorista preso, pede a procedência dos pedidos formulados na 
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exordial. Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, 

sustentando que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do 

dever legal. O motorista do caminhão havia praticado fato típico e 

antijurídico e foi detido para prestar esclarecimentos. O fogo que destruiu 

o caminhão não foi colocado pelos policiais militares, os quais se limitaram 

em deter o motorista e conduzi-lo à delegacia de Polícia Judiciária Civil, o 

que não enseja pretensão indenizatória. Esclareceu, ainda, que os 

policiais militares não apreenderam o veículo, sendo certo que o fogo foi 

colocado por terceiro no caminhão ou decorreu de pane elétrica do próprio 

caminhão, o que igualmente exclui a responsabilidade do ente estatal. Na 

fase de especificação de provas, as partes pugnaram pela oitiva de 

testemunhas. A parte autora requereu, ainda, “a quebra do sigilo 

telefônico e sua juntada, do número (66) 99984-1655, em nome de Nilso 

Jose Spigosso, no dia 23 de Junho de 2016, a fim de comprovar que este 

não recebeu ligações informando que o caminhão havia ficado 

abandonado na beira da BR no dia do acontecido, visto que esse é o 

telefone da empresa que funciona 24 horas”. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - 

RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do 

CPC). Analisando os autos, verifica-se que não há questões processuais 

pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito saneado, tendo 

em vista que as partes são legítimas e o processo está em ordem. II – 

QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória servirá para 

comprovar se o Estado de Mato Grosso tinha ou não a obrigação de 

garantir a proteção ao veículo da parte autora a partir do momento em que 

o motorista do seu caminhão foi preso sob a acusação de ter praticado 

crime de tentativa de homicídio e outras infrações penais; também servirá 

para apurar o valor dos possíveis danos suportados pela proprietária do 

veículo. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) 

Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. IV – DAS PROVAS A 

parte autora requereu a quebra do sigilo telefônico do número (66) 

99984-1655, em nome de Nilso Jose Spigosso, no dia 23 de Junho de 

2016, a fim de comprovar que este não recebeu ligações informando que 

o caminhão havia ficado abandonado na beira da BR no dia dos fatos. 

Acontece que a interceptação de comunicações telefônicas só é admitida 

para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, 

observando-se sempre o disposto na Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996. 

Não se admite a produção dessa espécie de prova em sede de reparação 

de danos civis. Além disso, não há nos autos nenhuma notícia de que 

alguém ligou para o número (66) 99984-1655, para informar os fatos. Muito 

pelo contrário. Consta nos autos que os policiais tentaram entrar em 

contato com a empresa proprietária do veículo por meio do telefone 

66-3423-4608, porém não obtiveram êxito (vide declarações do policial 

militar HELIO ROCHA DA SILVA, na página 133. No caso em discussão, 

entendo que a produção de prova em audiência e as provas documentais 

já apresentadas são mais do que suficientes para o deslinde da causa. 

Registro que o magistrado dispõe de ampla liberdade na condução do 

processo, cabendo-lhe repelir as medidas que lhe parecerem inócuas e 

prejudiciais à celeridade do trânsito processual, mormente se já dispõe de 

elementos suficientes à sua convicção. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. 

PRESCINDIBILIDADE AO DESATE DO FEITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DEMARCADA COMO TERRA INDÍGENA. 1.- Não 

implica cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a 

documental é suficiente para o deslinde da causa, devendo o juiz indeferir 

as diligências que julgar inúteis ou procrastinatórias (art. 130 do CPC). 2.- 

Descabe em sede de ação possessória discutir-se a correção do 

procedimento administrativo de demarcação de terras. 3.- a Lei nº 

6.001/73, em seu art. 19, afasta a possibilidade de utilização de interdito 

possessório contra a demarcação de terras indígenas” (TRF4 - 

APELAÇÃO CIVEL: AC 379 PR 2006.70.12.000379-3, Relatora MARIA 

LÚCIA LUZ LEIRIA, TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 11/11/2009). 

Sendo assim, entendo que tal medida, além de desnecessária, apenas 

prejudicaria a celeridade do trânsito processual. V - DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal, 

por ser necessária para o julgamento da causa. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018, às 16h30min. b) 

As testemunhas das partes já foram indicadas nos autos. Cabe ao 

advogado da parte autora intimar as testemunhas por ele arrolada do dia, 

da hora e do local da audiência, nos termos do artigo 455 do CPC. c) 

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Porto Alegre do Norte, 

visando colher o depoimento de: c.1) Marcelo da Silva Piagem, Avenida 

Sabino Brito, n. 795, Centro de Porto Alegre do Norte, Celular n. 66 

98416-5469; C.2) Hélio Rocha da Silva e Willian Santana de Amorim, 

ambos Policiais Militares, podendo ser encontrados na Rua Amazonas, 

600, centro, Porto Alegre do Norte-MT; c.3) Marcello Henrique Maidame, 

Delegado titular da Delegacia de Polícia de Porto Alegre do Norte d) 

Intimem-se, ainda, o Procurador do Estado e o advogado da parte autora. 

Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 2 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001401-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

FPM ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (RÉU)

ARISVANDER DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIO DA ROCHA FRADE (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1001401-35.2017.8.11.0003 VISTO. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela 

provisória de indisponibilidade de bens em face de PERCIVAL SANTOS 

MUNIZ, FPM – ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA e MÁRIO DA ROCHA 

FRADE, sustentando, em síntese, que foi instaurado, inquérito civil para 

apurar ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário e 

aos princípios regentes da Administração Pública, face à gritante 

malversação e desperdício de recursos públicos provocados pelo primeiro 

demandado, em benefício pessoal do segundo e terceiro requeridos. 

Consta na petição inicial que o Município de Rondonópolis contratou com a 

empresa requerida FPM – ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA, de 

propriedade de MÁRIO DA ROCHA FRADE, a prestação de serviços 

consistente em assessoria especializada na apuração do valor adicionado 

do Município para compor o índice de participação do Município no ICMS, 

ou seja, para definir o montante a ser recebido pelo Município quanto à 

repartição do ICMS do Estado de Mato Grosso. Alega que devido à falta de 

um programa de informática próprio e de pessoal especializado em seu 

manuseio, durante muitos anos, o referido serviço foi terceirizado 

mediante sucessivas licitações e contratos administrativos à empresa 

supramencionada, como fazem prova as cópias de contratos 

administrativos juntados às fls. 65/136-IC. Assevera, ainda, que tais 

prorrogações de contrato efetuadas por PERCIVAL SANTOS MUNIZ 

seriam normais, se não fossem absolutamente desnecessárias e 

antieconômicas, pois, no ano de 2013, o Município desenvolveu um 

software próprio para o trabalho de apuração do valor adicionado do 

Município para os fins de compor seu índice de participação no ICMS, de 

modo que a contratação da FPM não era mais necessária, e seus serviços 

nem eram mais utilizados pelos servidores da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis Sustenta que o ex-gestor PERCIVAL SANTOS MUNIZ deu 

causa a uma perda patrimonial de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 

com aditivos contratuais por serviços que não eram mais executados pela 

empresa contratada FPM, beneficiando indevida e imoralmente esta última 

e seu representante legal MÁRIO DA ROCHA FRADE, em completo prejuízo 

ao erário municipal e desobedecendo ao seu dever imperativo de zelar 

pela economia dos recursos públicos municipais. Assim, requereu a 

concessão de liminar, para decretar a indisponibilidade dos bens dos réus 

até o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), visando obstar a 

dilapidação do patrimônio pessoal por eles adquirido, seja a título oneroso 

ou gratuito, e viabilizar a reparação do dano causado ao erário. Ao final, 

requereu o Ministério Público a condenação dos requeridos nas sanções 

previstas no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, pelo dano ao erário, 

e/ou subsidiariamente nas sanções do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, pelo 

atentado aos princípios regentes da Administração Público. O pedido de 

indisponibilidade de bens do requeridos foi indeferido. Os demandados 

foram devidamente notificados, nos termos do artigo 17, §7º da Lei nº 

8.429/92. O requerido PERCIVAL SANTOS MUNIZ apresentou defesa 

preliminar e arguiu a preliminar de inépcia da petição inicial, pois não 

consta na inicial a individualização da conduta de cada um dos agentes, 

tendo o Ministério Público se limitado em afirmar que o serviço não teria 
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sido prestado pela FPM, sem ao menos delimitar o período que tal fato 

ocorreu. Também suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que o Prefeito não detém conhecimentos técnicos suficientes para análise 

das planilhas e relatórios dos serviços prestados ao município, já que para 

tanto conta com o Secretário Municipal de Receitas e seus subordinados. 

No mérito, defendeu a inexistência da prática de ato de improbidade 

administrativa, uma vez que os serviços contratados foram efetivamente 

prestados e a preço justo, de acordo com o estabelecido em contrato. 

Alegou, ainda, que não houve qualquer dolo ou má-fé da empresa 

requerida no caso presente, o que afasta qualquer imputação de 

improbidade administrativa ao primeiro demandado. FPM ASSESSORIA E 

INFORMÁTICA LTDA e MARIO DA ROCHA FRADE apresentaram 

contestação, onde arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio 

MARIO DA ROCHA FRADE, dizendo que a pessoa física do sócio somente 

será admitida como parte passiva legítima no processo se existir a 

demonstração do abuso, do desvio de finalidade ou a prova da confusão 

patrimonial dele com a da pessoa jurídica que integra. No mérito, 

sustentaram que a empresa processada sempre foi especializada no 

serviço que presta. Pioneira e idônea em sua área de atuação. Com mais 

de vinte e cinco anos no mercado, há pelo menos dez anos pratica os 

mesmos preços por seus serviços. Sempre agiu com denodo, não 

compactuando com qualquer tipo de corrupção e esta é a razão por que 

passou a ser perseguida, por não ceder às chantagens e tentativas de 

extorsão. A petição inicial foi recebida, determinando-se a citação dos 

réus para, querendo, oferecerem resposta escrita, sob pena de revelia. O 

requerido PERCIVAL SANTOS MUNIZ apresentou contestação e suscitou 

a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o Prefeito não detém 

conhecimentos técnicos suficientes para análise das planilhas e relatórios 

dos serviços prestados ao município, já que para tanto conta com o 

Secretário Municipal de Receitas e seus subordinados. No mérito, 

defendeu a inexistência da prática de ato de improbidade administrativa, 

uma vez que os serviços contratados foram efetivamente prestados e a 

preço justo, de acordo com o estabelecido em contrato. Alegou, ainda, que 

não houve qualquer dolo ou má-fé da empresa requerida no caso 

presente, o que afasta qualquer imputação de improbidade administrativa 

ao primeiro demandado. FPM ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA e 

MARIO DA ROCHA FRADE também apresentaram contestação, onde 

arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio MARIO DA ROCHA 

FRADE, dizendo que a pessoa física do sócio somente será admitida como 

parte passiva legítima no processo se existir a demonstração do abuso, 

do desvio de finalidade ou a prova da confusão patrimonial dele com a da 

pessoa jurídica que integra. No mérito, sustentaram que a empresa 

processada sempre foi especializada no serviço que presta. Pioneira e 

idônea em sua área de atuação. Com mais de vinte e cinco anos no 

mercado, há pelo menos dez anos pratica os mesmos preços por seus 

serviços. Sempre agiu com denodo, não compactuando com qualquer tipo 

de corrupção e esta é a razão por que passou a ser perseguida, por não 

ceder às chantagens e tentativas de extorsão. Na fase de especificação 

de provas, as partes requereram a produção de provas em audiência. 

FPM ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA e MARIO DA ROCHA FRADE 

requereram, ainda, seja auditada uma impressora que foi disponibilizada 

para a execução dos serviços contratados, a fim de atestar as alegações 

de que o serviço foi efetivamente prestado. É o relatório. Decido. I - 

RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do 

CPC). Os requeridos arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva, ora 

dizendo que o Prefeito não detém conhecimentos técnicos suficientes 

para análise das planilhas e relatórios dos serviços prestados ao 

município, já que para tanto conta com o Secretário Municipal de Receitas 

e seus subordinados; ora afirmando que a pessoa física do sócio somente 

será admitida como parte passiva legítima no processo se existir a 

demonstração do abuso, do desvio de finalidade ou a prova da confusão 

patrimonial dele com a da pessoa jurídica que integra. Nesta fase não é 

possível concluir que os requeridos não tinham conhecimentos da 

supostas irregularidades ou que o sócio não agiu com abuso ou desvio de 

finalidade, visto que essas matérias demandam análise e produção de 

provas durante a instrução processual, sendo, no mínimo, prematura qual 

decisão nesta fase. Assim, essas matérias serão analisadas na sentença, 

após o encerramento da fase instrutória, quando terei elementos 

suficientes e seguros para apreciá-las, sem o risco de cometer de 

injustiça. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A 

ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

servirá para verificar se foram ou não absolutamente desnecessárias e 

antieconômicas as prorrogações do contrato; a suposta perda patrimonial 

para o Município; a responsabilidade dos réus e a suposta alegação de 

que a pessoa física do sócio somente será admitida como parte passiva 

legítima no processo se existir a demonstração do abuso, do desvio de 

finalidade ou a prova da confusão patrimonial dele com a da pessoa 

jurídica que integra. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do 

CPC) Competirá a parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do 

seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Por sua vez, será 

atribuição dos réus a prova da existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito alegado na petição inicial, nos termos do artigo 373, II 

do CPC. IV – DAS PROVAS FPM ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA e 

MARIO DA ROCHA FRADE requereram seja auditada uma impressora que 

foi disponibilizada para a execução dos serviços contratados, a fim de 

atestar as alegações de que o serviço foi efetivamente prestado. 

Acontece que os demandados sequer identificaram a impressora que 

pretendem auditar e nem justificaram a impossibilidade de apresentarem 

em juízo o relatório das impressões realizadas durante a execução do 

contrato. Além disso, é impossível certificar se a suposta impressora que 

os autores pretendem auditar foi a que realmente esteve a disposição do 

Município de Rondonópolis durante a execução do contrato questionado 

nesta demanda. No caso em discussão, entendo que a produção de prova 

em audiência e as provas documentais já apresentadas são mais do que 

suficientes para o deslinde da causa. Registro que o magistrado dispõe de 

ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir as 

medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito 

processual, mormente se já dispõe de elementos suficientes à sua 

convicção. Nesse sentido é a jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. PROVA 

PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE AO DESATE DO FEITO. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DEMARCADA 

COMO TERRA INDÍGENA. 1.- Não implica cerceamento de defesa o 

indeferimento de prova pericial quando a documental é suficiente para o 

deslinde da causa, devendo o juiz indeferir as diligências que julgar inúteis 

ou procrastinatórias (art. 130 do CPC). 2.- Descabe em sede de ação 

possessória discutir-se a correção do procedimento administrativo de 

demarcação de terras. 3.- a Lei nº 6.001/73, em seu art. 19, afasta a 

possibilidade de utilização de interdito possessório contra a demarcação 

de terras indígenas” (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 379 PR 

2006.70.12.000379-3, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TERCEIRA 

TURMA, Publicação: D.E. 11/11/2009). Sendo assim, entendo que tal 

medida, além de desnecessária, apenas prejudicaria a celeridade do 

trânsito processual. V - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) 

Defiro a produção de prova testemunhal, por ser necessária para o 

julgamento da causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 24 de outubro de 2018, às 15h30min. b) As testemunhas das partes 

deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo 

CPC). c) Intime-se o promotor de justiça, os requeridos e os seus 

respectivos advogados. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 3 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003778-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA (REQUERENTE)

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003778-42.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ILDACY ROCHA DOS 

SANTOS ANCHIETA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO Dê 

ciência a parte autora dos novos documentos juntados pelo réu. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002364-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

KELLEN CRISTINE NOVAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 01/09/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002650-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZETE RAMALHO GERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

MARCOS PAULO MODESTO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1002650-55.2016.8.11.0003 VISTO. CLEITON GOMES DA 

SILVA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS-MT 

(SERVSAÚDE), buscando o ressarcimento das despesas médicas e 

hospitalares realizadas no INSTITUTO NEUROLOGICO DE GOIÂNIA, em 

razão da injustificada ausência de prestação dos serviços de saúde 

contratados pelo requerente no momento em que necessitou do 

atendimento médico de urgência nesta cidade. Sustenta que a conduta 

omissiva do réu lhe causou abalo psíquico, já que o seu estado de saúde 

era preocupante, o diagnóstico foi extremamente delicado, necessitando 

de atendimento e tratamento com urgência e especializado fora do seu 

domicilio, motivo pelo qual o réu deve ser condenado ao ressarcimento 

integral das despesas médicas e hospitalares descritas na inicial, no valor 

de R$ 60.414,13; danos morais no valor de R$ 100.000,00, além do 

tratamento com gastos de fisioterapia e psiquiatria a ser apurado. Citado, o 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – SERV SAÚDE apresentou contestação, 

dizendo que “o Requerente não cumpriu todas as especificidades do 

caso, e que mesmo assim, a Requerida fez questão de efetuar o 

ressarcimento, para que o segurado não arcasse com o prejuízo”. Alegou, 

ainda, “que o Requerido não esgotou todas as tentativas como foi narrado, 

não existe nenhum requerimento solicitando a autorização do 

procedimento, não passou pela assistente social, e muito menos pelo 

perito, o que seria de praxe, conforme legislação e normativa já citada, ou 

seja, o Requerente nem procurou saber se existia rede credenciada, 

tomou a decisão e realizou o procedimento em outra localidade, não foi 

uma orientação da Requerida como relatado” (fls. 242/255 do PDF). 

Sustentou, também, que “Todas as notas arguidas foram devidamente 

ressarcidas conforme processo administrativo de ressarcimento 

PROTOCOLO Nº 11609 e respectivo Parecer Jurídico nº 095/2016, cujas 

notas fiscais e recibos com seus respectivos valores integram a planilha 

de ressarcimento”. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos (fls. 

353/363 do PDF). A parte autora impugnou a contestação, refutando os 

fatos alegados na contestação e ratificando os termos da inicial (fls. 

353/363 do PDF). A audiência de conciliação restou infrutífera. Na fase de 

especificação das provas, as partes pugnaram pela realização de perícia, 

depoimento pessoal dos litigantes e oitiva de testemunha. O autor 

requereu, ainda, a inversão do ônus da prova. O juiz da quarta vara cível 

desta comarca declinou da competência para uma das varas da Fazenda 

Pública, porque figura no polo passivo uma autarquia municipal (fls. 418 do 

PDF). Em decisão saneadora, definiu-se o ônus da prova com base no 

artigo 373, do CPC. No mesmo ato foi deferida a produção de prova 

testemunhal e indeferida a prova pericial (fls. 419/423). Na audiência de 

instrução e julgamento, o juiz colheu o depoimento pessoal das partes e 

inquiriu a testemunha arrolada pela parte autora: GILSON JOSÉ EICHINGER. 

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais remissivas (fls. 

466/471 do PDF). É o relatório. Decido. O autor objetiva o reembolso 

integral das despesas decorrentes do procedimento cirúrgico realizado no 

Instituto Neurológico de Goiânia, sob a alegação de que a cirurgia 

neurológica indicada não era realizada pelas credenciadas do requerido 

em Mato Grosso. A parte ré afirma que não houve negativa/recusa no 

atendimento, pois os Hospitais credenciados São Mateus e Santa Rosa 

estão aptos a realizar a referida cirurgia e que todas as notas fiscais com 

serviços acobertados pelo plano foram ressarcidas. Destaco, inicialmente, 

que, tratando-se de questão que se refere ao vínculo contratual existente 

entre a parte autora e o plano de saúde, deve ser observada a legislação 

que regulamenta tal relação, haja vista não se tratar de direito universal à 

saúde. No caso, o autor foi submetido a tratamento cirúrgico neurológico 

(ressecção de área displasica na região têmpro-cipital direita), em 

dezembro/2015, no Instituto de Neurologia de Goiânia (fls. 71/199 do PDF). 

Ocorre que a documentação acostada aos autos comprova que os 

hospitais SÃO MATEUS e SANTA ROSA fazem parte da rede credenciada 

pelo SERVSAÚDE e estão aptos para realizar cirurgias na especialidade 

de neurologia (cláusula segunda do contrato - fls. 289/294 e autorização 

de fls. 301). Importante frisar que no depoimento pessoal prestado em 

audiência, o autor informou que fez o tratamento em Goiânia-GO porque 

existe uma unidade de saúde com referência em cirurgia de epilepsia e 

sentiu muita segurança no médico que o atendeu em Goiânia (registro de 

áudio). Assim, o que se constata dos autos é que o instituto réu não se 

recusou em custear o tratamento prescrito para o autor. Na verdade, foi 

este que optou por efetuar o procedimento cirúrgico com seu médico de 

confiança na cidade de Goiânia, devendo, portanto arcar com ônus dessa 

escolha, que, no caso, significa ser ressarcido de acordo com a tabela 

prevista no contrato firmado entre as partes. Sendo assim, deve ser 

aplicado, no caso em espécie, o disposto na Lei nº 4.616/2005: Art. 9º O 

SERV SAÚDE consiste na cobertura das despesas decorrentes de 

atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, fisioterapêuticos, 

fonoaudiológicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao 

diagnóstico e ao tratamento, prestados aos segurados por profissionais 

credenciados, na forma estabelecida nesta Lei considerando os seguintes 

benefícios: (...) § 11 Será concedido ao segurado o ressarcimento dos 

descontos indevidos e dos valores despendidos quando o procedimento 

assistencial para o tratamento ou procedimento médico-hospitalar não for 

realizado pela rede conveniada e for previamente autorizado pelo Instituto; 

§ 12 - A concessão a que se refere o parágrafo anterior será realizada 

mediante prévia autorização e encaminhamento e os valores a serem 

ressarcidos deve considerar a tabela adotada para pagamento aos 

profissionais credenciados ao Instituto, obedecendo aos percentuais 

contidos no art. 12 desta Lei; Art. 12 Os benefícios previstos no artigo 9º 

desta Lei serão concedidos aos segurados e seus dependentes da 

seguinte forma: VIII - Será cobrado do segurado, em caso de cirurgias ou 

procedimentos obstétricos, o correspondente ao percentual de 30% (trinta 

por cento) sobre o valor da despesa realizada, exceto as cirurgias 

bariátricas cujo percentual é de 50% (cinquenta por cento); (Redação 

dada pela Lei nº 6.504/2010) (inciso em vigor na época dos fatos, 

posteriormente alterada pela Lei nº 9.839/2018). A escolha pelo segurado 

de hospital ou médico não credenciado não pode ser imputada à 

operadora de plano de saúde. Contudo, tal operadora de plano de saúde 

deve responder pelo reembolso do montante despendido pelo autor no seu 

tratamento, até o limite dos valores praticados pela tabela adotada pelo 

próprio plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da 

boa-fé objetiva e da função social dos contratos. Nesse sentido: 

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). PLANO DE 

SAÚDE. Reembolso de tratamento médico realizado em hospital não 

credenciado. Ressarcimento nos limites previstos na tabela do plano de 

saúde. Inovação. Não ocorrência. Aplicação do princípio iura novit curia. 

Situação deemergência não verificada. Reexame. Súmula nº 7/STJ. 

Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.593.870; Proc. 

2016/0079611-9; PR; Rel. Min. Paulo deTarso Sanseverino; Julg. 

17/08/2018; DJE 22/08/2018; Pág. 5847)” “PLANO DE SAÚDE. 

TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. Preliminar de perda 

superveniente do objeto afastada. Mérito. Ausência de elementos a 

evidenciar que o profissional indicado e sua equipe seriam os únicos 

capazes de tratar do autor. Instituição de renome constante da rede 

credenciada da operadora que afirma possuir capacidade para tanto. 

Reembolso integral indevido. Reembolso deve se dar segundo as 

disposições contratuais para gastos na rede particular. Esclarecimento 

que eventual ausência de previsão contratual acerca de alguma despesa 

médica deve ser solucionada utilizando-se como paradigma a quantia que 

seria gasta pela operadora na instituição indicada como capaz para o 

tratamento. Recurso do autor não provido. Recurso da ré provido em 

parte.” ( TJSP - Apelação nº 1027155-30.2015.8.26.0100, 7ª Câmara de 

Direito Privado, Relatora Des. Mary Grün, j. 07.03.2018). Na hipótese, 

embora o requerido afirme que não autorizou o tratamento do autor fora da 

rede conveniada, efetuou o ressarcimento dos valores referentes às 

notas fiscais apresentadas pelo requerente, no valor de R$ 9.209,64 (fls. 

348 do PDF), fato não controvertido nos autos. O que as partes divergem 

é quanto à extensão desse ressarcimento. Enquanto o autor afirma que o 

ressarcimento foi parcial, a parte ré sustenta que a quantia de R$ 9.209,64 
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corresponde ao pagamento integral das despesas passíveis de 

ressarcimento, “até o limite dos valores praticados pela TABELA 

ADOTADA PELO INSTITUTO (CBHPM 4ª edição)”. A tabela de fls. 351 

demonstra que o ressarcimento foi realizado de acordo com o que prevê a 

legislação, considerando que a SERVSAÚDE adotou como parâmetro para 

o cálculo os valores da tabela estipulados na Classificação Brasileira 

Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM – 4ªEDIÇÃO), o que é 

plenamente possível, como fundamentado acima. Como se vê, a operadora 

do plano de saúde pagou o percentual de 70% por cada despesa 

comprovada, com base no valor que seria gasto em uma unidade de 

saúde por ela credenciada (R$ 9.209,64), e não em relação aos valores 

efetivamente pagos pelo segurado, conforme preceitua a legislação (artigo 

12, VIII e artigo 9º, §12, da Lei 4.616/2005). Verifica-se, ainda, que as 

notas fiscais e recibos anexados com a petição a inicial (NFs 19613, 

21810, 10534, 21811, 1256, 855, 1494, 321, recibo 816262 e recibo 

816369 – fls. 208/2016) estão todas inseridas na tabela de ressarcimento 

às fls. 351, com exceção das despesas com instrumentação cirúrgica (NF 

816368), tendo em vista que está inclusa no valor global do procedimento, 

não havendo referência de cobrança na Tabela CBHPM. Por fim, quanto 

aos supostos gastos com fisioterapia, estes não foram comprovados nos 

autos. E a consulta com a médica psiquiatra descrita na NF nº 225 emitida 

em 09/08/2016 (fls. 226 do PDF), não demonstra qualquer relação com o 

procedimento cirúrgico que o autor visa ser ressarcido, já que a cirurgia 

correu em dezembro de 2015. Portanto, diante da inexistência de 

negativa/recusa no atendimento por parte do plano de saúde e, 

considerando que houve o efetivo ressarcimento das despesas médicas e 

hospitalares arcadas pelo autor na rede particular, de acordo com os 

parâmetros de valores adotados pelo requerido, não ficou demonstrado 

qualquer ilícito praticado pelo réu, passível de indenização. Com essas 

considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

CLEITON GOMES DA SILVA em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA 

A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

RONDONOPOLIS-MT (SERVSAÚDE), o que faço para julgar extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis, 01 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007207-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo: 1007207-17.2018.8.11.0003 VISTO. Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato 

desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - 

acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para oferecer resposta escrita, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) 

que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) 

autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719090 Nr: 134-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEPER MATERIAIS PARA ACABAMENTOS 

LTDA - ME, ERINEU CAMPOS, NILSON FELIX FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEPER MATERIAIS PARA ACABAMENTOS 

LTDA - ME, CNPJ: 05382503000192, Inscrição Estadual: 133024148 e 

atualmente em local incerto e não sabido NILSON FELIX FILHO, Cpf: 

03506244108, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LEPER 

MATERIAIS PARA ACABAMENTOS LTDA - ME, ERINEU CAMPOSE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 2530/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2011

 - Valor Total: R$ 223.865,80 - Valor Atualizado: R$ 223.865,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc...I. Nos termos do que determina o Art. 8º 

da Lei 6.830/80, cite-se o executado, por carta de citação, no endereço 

declinado às fls.retro, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Estando o Executado em local 

incerto e não sabido, expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) 

dias.III. Em caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido do débito.IV. Inocorrendo o pagamento ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei (Art. 13, da Lei 6.830/80).V. Intime-se o devedor para 

oferecimento de embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de 

que não sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos articulados pelo Exeqüente.VI. Não sendo ofertados bens à penhora 

ou deixando o Sr. Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição 

deverá recair sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa 

acostadas aos autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos 

mencionados bens.VII. Procedido arresto, converta-o em penhora, 

devendo o ente público ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente 

de que não poderá abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste 

Juízo.VIII. Realizada a penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e 

depósito, cientificando o depositário de seu encargo.IX. Ato contínuo, 

intime-se o Executado da penhora ou arresto, dando lhe ciência do início 

do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos estritos 

termos do Art. 16, III, da L.E.F.X. Proceda-se o registro da penhora, nos 

termos do que determina o Art. 7º, inciso IV, da supra mencionada Lei.XI. 

Nos moldes do que dispõe o Art. 19, da Lei 6.830/80, não sendo opostos 

embargos à execução ou sendo estes julgados improcedentes, 

designe-se data para realização dos leilões dos bens penhorados, 

publicando-se o respectivo edital, nos termos do Art. 22, §§1º e 2º, da 

L.E.F., intimando-se as partes da data designada, devendo constar do 

referido edital o valor do bem a ser leiloado e se há alguma restrição sobre 

ele;XII. Intime-se, ainda, na mesma oportunidade o depositário para 

apresentar o bem em Juízo com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 
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do leilão. Não sendo encontrado o bem, deverá o depositário fiel depositar 

o seu valor equivalente em dinheiro devidamente corrigido.XIII. Em caso de 

arrematação do bem leiloado, decorrido o prazo legal, expeça-se a Carta 

de Arrematação, com ordem de entrega do bem.XIV. Frustrado o segundo 

leilão, intime-se o Exeqüente para manifestar-se nos autos. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711237 Nr: 6236-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOTA B PEREIRA MODAS LTDA, JURANDIR 

BATISTA PEREIRA, DORALICE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOTA B PEREIRA MODAS LTDA, CNPJ: 

01151884000148, atualmente em local incerto e não sabido JURANDIR 

BATISTA PEREIRA, Cpf: 20844913120, Rg: 679.390, casado(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido DORALICE SOUZA 

PEREIRA, Cpf: 35357045100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/05/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOTA B 

PEREIRA MODAS LTDA, JURANDIR BATISTA PEREIRAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 5527/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 7.485,30 - Valor Atualizado: R$ 7.485,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL1 - Registrada eletronicamente e 

autuada esta, cite-se.2 - Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado do débito em execução, se não houverem 

embargos.3 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785991 Nr: 8584-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RICARDO ORSSATTO, VANIA MARIA 

ORSSATTO ZANELLA, IONE THEREZINHA PERETTI ORSATTO, GISELE 

TACCA ORSSATTO, MOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS AURÉLIO MEZADRI - 

OAB:OAB-SC 8.352

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GISELE TACCA ORSSATTO, Cpf: 

93344740920, Rg: 2426100, brasileiro(a), casado(a), empresaria e 

atualmente em local incerto e não sabido MOTO CENTRO OESTE 

EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 02698391000195. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANDRE 

RICARDO ORSSATTO, VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 14026/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2014

 - Valor Total: R$ 230.880,30 - Valor Atualizado: R$ 230.880,27 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de IMOTO CENTRO OESTE 

EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, ANDRE RICARDO ORSSATTO, VANIA 

MARIA ORSSATTO ZANELLA e GISELE TACCA ORSSATTO.A exequente 

requer a realização de penhora on line de ativos financeiros em desfavor 

dos executados André Ricardo Orssatto e Vania Maria Orssatto Zanella, 

via BACENJUD. Requer, ainda, a citação dos executados Imoto Centro 

Oeste Equipamentos Ltda e Gisele Tacca Orssato, por meio de oficial de 

justiça (fls. 60).Indefiro, por ora, o pedido de penhora on line, tendo em 

vista que os executados Imoto Centro Oeste Equipamentos Ltda e Gisele 

Tacca Orssato ainda não foram citados.Citem-se os executados Imoto 

Centro Oeste Equipamentos Ltda e Gisele Tacca Orssato por mandado, 

conforme requerido.Providenciem-se as retificações na distribuição e 

autuação, de acordo com a determinação de fls. 54, vez que ao invés de 

ser providenciada a exclusão de Ione Therezinha Peretti Orssato, 

excluíram do polo passivo a executada Imoto Centro Oeste Equipamentos 

Ltda.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427948 Nr: 10099-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D S COMERCIAL LTDA, LUCIVONE MARTA 

PINHO DOS SANTOS, SOLANGE MADALENO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIVONE MARTA PINHO DOS SANTOS, 

Cpf: 70047863153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO. O (a) exequente requer a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao (a) executado (a), 

por meio do sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas 

diligências realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio do (a) 

executado (a).O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que o (a) executado (a) venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que o (a) executado 

(a) não se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, 

sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.Com essas considerações, DEFIRO a imposição de 

restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) 

cadastrados em nome do (a) executado(a).Efetuado o registro, caberá ao 

(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome do (a) executado (a), 

via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o (a) exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354653 Nr: 9662-26.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SALES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL SALES FERNANDES, Cpf: 

03503038191, Rg: 30182-8, Filiação: Raimundo Fernandes Sales e Davina 

Fernandes Teixeira, data de nascimento: 05/12/1948, brasileiro(a), natural 

de Independencia-CE, divorciado(a), motorista. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/09/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de MANOEL SALES 

FERNANDES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO DE IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 52348/2003, 1036/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2001

 - Valor Total: R$ 7.604,23 - Valor Atualizado: R$ 7.604,23 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Cite-se o executado Manoel Sales Fernandes 

por edital, conforme requerido pelo exequente às fls. 106. O edital deverá 

ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho Nacional. A 

publicação deverá ser certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 

257 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) 

dias.Em caso de revelia nomeio um dos membros da Defensoria Pública 

para atuar como curador especial da parte executada (art. 72, II do Código 

de Processo Civil).Determino, nos termos do artigo 873, II, do CPC, que se 

proceda nova avaliação do imóvel penhorado às fls. 22, adotando para 

tanto, as cautelas pertinentes, observando o preço de mercado.Realizada 

a nova avaliação, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284332 Nr: 78-37.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTURIO FONSECA MARQUES, SOLENE DE 

OLIVEIRA MARQUES, REINALDO JORGE PIRES, JOSE FRAGA DE 

MORAES, BERNARDES DAS NEVES & PIRES LTDA, JANDER CLAUDIO 

FLORES DE ARAÚJO, ADEMIR BERNARDES DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REINALDO JORGE PIRES, Cpf: 

23000953191, Rg: 901.294.734-8, do comércio e atualmente em local 

incerto e não sabido ADEMIR BERNARDES DAS NEVES, Cpf: 

90182570100, Rg: 123.047.43, Filiação: Joao Paulo das Neves e Terezinha 

Maria Bernardes das Neves, data de nascimento: 02/12/1979, solteiro(a), 

servicos gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/01/2002.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ASTURIO 

FONSECA MARQUES, SOLENE DE OLIVEIRA MARQUESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 706/2001.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/11/2001

 - Valor Total: R$ 136.062,50 - Valor Atualizado: R$ 136.062,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se os executados Reinaldo Jorge Pires e 

Ademir Bernardes das Neves por edital, conforme requerido pelo 

exequente às fls. 151. O edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na 

plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 
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especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo 

Civil).Indefiro o pleito de oficiar ao Cartório Distribuidor desta comarca, com 

o objetivo de obter informações sobre a existência de 

Inventário/Arrolamento do Executado JOSÉ FRAGA DE MORAES, eis que 

se trata de tentativa de transferir ao Juízo ônus que não lhe 

compete.Intime-se o exequente para juntar, no prazo de 10 (dez) dias, a 

certidão de óbito do executado ou outro documento que comprove o seu 

falecimento.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355903 Nr: 10859-16.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALICE TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPÓLIO DE ALICE TEIXEIRA DE SOUZA, 

Filiação: Maria Rosa Pires Maciel e Miguel Arcanjo da Silva, natural de 

Cotegipe-BA. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada acerca da penhora do imóvel n. 

1443, da quadra 42, na Rua Rui Barbosa, nesta cidade e comarca, para, 

querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à execução.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Espólio de Alice Teixeira de 

Souza.Converto o arresto de fls. 13 em penhora. Lavre-se o termo, bem 

como seu respectivo registro no CRI local.Intime-se, via edital, a parte 

executada, para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

embargos à execução.Concedo o prazo de 10 (dez) dias para, a Fazenda 

Exequenda juntar aos autos cópia da matrícula atualizada do imóvel 

penhorado nos autos.Determino, nos termos do artigo 873, II, do CPC, que 

se proceda nova avaliação do imóvel penhorado, adotando para tanto, as 

cautelas pertinentes, observando o preço de mercado.Realizada a nova 

avaliação, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722105 Nr: 3123-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINI & OLIVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLINI & OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 

00875823000160, Inscrição Estadual: 13.016.628-6. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada acerca da penhora e avaliação 

de fl. 68, para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

embargos à execução.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Carlini & Oliveira Ltda.Tendo em 

vista a penhora e avaliação do imóvel penhorado às fls. 68, DEFIRO o 

pedido de fls. 71.Assim, intime-se, via edital, a parte executada para, 

querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à 

execução.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793893 Nr: 11837-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE CEREAIS JB LTDA, 

ROBSON FERREIRA REZENDE, JOELTON PEREIRA BELEM, LUIZ CARLOS 

DE SOUZA, RODRIGO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA DE CEREAIS JB LTDA, 

CNPJ: 08873161000100, atualmente em local incerto e não sabido 

ROBSON FERREIRA REZENDE, Cpf: 00945541104, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido JOELTON PEREIRA BELEM, Cpf: 

65073312104, Rg: 882.178, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido RODRIGO SILVA SANTOS, Cpf: 03678287158, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ CARLOS DE 

SOUZA, Cpf: 30417325134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

DISTRIBUIDORA DE CEREAIS JB LTDA, ROBSON FERREIRA REZENDEE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 3942/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2015

 - Valor Total: R$ 1.019.379,00 - Valor Atualizado: R$ 1.019.379,46 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da execução, proceda-se a 

penhora ou arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a 

satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei.IV. Intime-se a 

parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados 

da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, 

o devedor, de que não sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos articulados pelo Exeqüente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789036 Nr: 9825-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBEL INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE 

ÓLEO LTDA, MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM, CARLA KATHARINE 

MACEDO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IBEL INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO 

DE ÓLEO LTDA, CNPJ: 03866986000175, atualmente em local incerto e não 

sabido MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM, Cpf: 01306569680, Rg: 

076521362-1, Filiação: Karia das Gracas de Macedo Bonfim, data de 

nascimento: 13/12/1980, brasileiro(a), procuradora federal do inss e 

atualmente em local incerto e não sabido CARLA KATHARINE MACEDO 

BONFIM, Cpf: 70913560553, Rg: 037.091.352-3, brasileiro(a), casado(a), 

empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de IBEL 

INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA, MILENA LUISA DE 

MACEDO BONFIME OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7253/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/2014

 - Valor Total: R$ 49.130,86 - Valor Atualizado: R$ 49.130,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exeqüente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798928 Nr: 13873-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO RAHEN LTDA, EDIVALDO 

VITORIANO DA SILVA, JOÃO ANTONIO VIOLA, RAPHAELA FERNANDES 

ANTONANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVALDO VITORIANO DA SILVA, Cpf: 

32206410168, Rg: 000.217.955, Filiação: Joaquim Vitoriano da Silva e Alice 

Matias da Silva, data de nascimento: 20/01/1962, brasileiro(a), natural de 

Guararapes-SP, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

RAPHAELA FERNANDES ANTONANGELO, Cpf: 85055689153, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AUTO 

POSTO RAHEN LTDA, EDIVALDO VITORIANO DA SILVAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de OMISSÃO DE 

ENTREGA DE ARQUIVOS DO SINTEGRA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12859/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/07/2014

 - Valor Total: R$ 27.751,74 - Valor Atualizado: R$ 27.751,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Estado de Mato Grosso em face de Auto Posto Rahen Ltdae Outros.O 

exequente requer a realização de penhora on line de ativos financeiros em 

desfavor dos executados Auto Posto Rahen Ltda e João Antônio Viola, via 

BACENJUD. Requer, ainda, a citação editalícia dos executados Vitoriano 

da Silva e Raphaela Fernandes Antonangelo, bem como a citação por 

mandado do executado Edivaldo Vitoriano da Silva (fls. 42).Indefiro, por 

ora, o pedido de penhora on line e a penhora de imóvel tendo em vista que 

os executados Edivaldo Vitoriano da Silva e Raphaela Fernandes 

Antonangelo ainda não foram citados.Indefiro ainda a citação por edital do 

executado Vitoriano da Silva, requerido pelo exequente às fls. 42, haja 

vista que se trata de erro material, pois o nome correto que deveria ter 

constado na certidão de fls. 38 seria o do executado Edivaldo Vitoriano da 

Silva.Citem-se os executados Edivaldo Vitoriano da Silva e Raphaela 

Fernandes Antonangelo por edital.O edital deverá ser publicado na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

na plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 

especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo 

Civil).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 725485 Nr: 6442-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL NEUMARK, MICHEL NEUMARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MICHEL NEUMARK, CNPJ: 

47542758000387 e atualmente em local incerto e não sabido MICHEL 

NEUMARK, Cpf: 03444023804, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MICHEL 

NEUMARK e MICHEL NEUMARK, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3104/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/11/2011

 - Valor Total: R$ 101.078,50 - Valor Atualizado: R$ 101.078,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se os executados Michel Neumark e 

Michel Neumark por edital, conforme requerido pelo exequente às fls. 39. 

O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do 

Conselho Nacional. A publicação deverá ser certificada nos autos, 

conforme estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.Fixo o 

prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia nomeio um dos 

membros da Defensoria Pública para atuar como curador especial da parte 

executada (art. 72, II do Código de Processo Civil).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 718897 Nr: 14372-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLMM, MLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:9367/MT, OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - OAB:14.699/MT

 Intimar os patronos das parte requerida, OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ, 

OAB/MTB14699

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 718897 Nr: 14372-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M L MULLER ME, MARIA LUIZA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:9367/MT, OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - OAB:14.699/MT

 Intimar os patronos das parte requerida, OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ, 

OAB/MT 14699, para no prazo de 02 (dois) dias, efetuar pagamento das 

custas processuais, esclarecendo que R$ 626,93 é para pagamento do 

FUNAJURIS, e deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do 

TJ-MT. Para o pagamento do Cartório Distribuidor, no valor de R$ 60,22, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena, em caso 

de não efetuar o pagamento, de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725447 Nr: 6403-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LINS 

VASCONCELOS DE ALMEIDA - OAB:OAB/RJ182243

 Intimar o patrono da parte requerid, O ADVº. JEFFERSON LINS 

VASCONCELOS DE ALMEIDA, OAB/RJ Nº 182243, para tomar ciência da 

expedição do alvará eletrônico nº 432134-0/2018, ref. devolução de 

valores vinculados aos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762417 Nr: 14685-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA MARTINS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT

 VISTO.

1. Intime-se a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a 

respectiva procuração aos autos, bem como o extrato da conta bancária 

em que houve o bloqueio, a fim de verificar se a restrição recaiu em tal 

conta.

2. Juntada tal documentação, intime-se o exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 349531 Nr: 4822-70.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - 

OAB:MT/5984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a petição de fls. 

439/441, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 770177 Nr: 2231-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS PANTANAL 

LTDA, CLARI AGOSTINETTO, CLARI AGOSTINETTO JUNIOR, CLAUDIO 

ROBERTO OTTO, ALINE ANGELA AGOSTINETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668MT, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:6356, SAJÚNIOR 

LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356

 VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Transportes Rodoviários Pantanal Ltda e Outros, 

visando receber o valor de R$ 3.636,04 (três mil, seiscentos e trinta e seis 

reais e quatro centavos), referente aos honorários sucumbenciais (fls. 

52/53).

Intimada para efetuar o pagamento, a parte executada permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 58.

A Fazenda Pública Estadual requereu o prosseguimento do feito, com a 

penhora on line de dinheiro, no montante de R$ 3.636,04 (três mil, 

seiscentos e trinta e seis reais e quatro centavos) em nome da empresa 

devedora e de seus sócios (52/53). A penhora de valores, via BACENJUD, 

restou frutífera bloqueando o valor integral do débito, conforme fls. 63/66.

A parte executada compareceu aos autos, e requereu que sejam 

utilizados os valores bloqueados nas contas dos executados, via 

BACENJUD, que perfazem o total de R$ 3.636,04 (três mil, seiscentos e 

trinta e seis reais e quatro centavos), para o pagamento dos honorários 

sucumbenciais devidos, requerendo que ao final, seja declarada a devida 

quitação do débito judicial existente, resultando no arquivamento do 

presente feito (fls. 69).

É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que os executados efetuaram o pagamento da obrigação, 

conforme documentos de fls. 63/66.

Desta forma, determino o levantamento do valor de R$ 3.636,04 (três mil, 

seiscentos e trinta e seis reais e quatro centavos), mediante alvará 

eletrônico, em favor da fazenda exequente.

 Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a presente ação de execução de sentença.

Arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 864447 Nr: 4724-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTINA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DÓREA SALDANHA 

BORGES - OAB:17632/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 864447

VISTO.

PATRICIA CRISTINA BORGES FLORENCIO opôs embargos de declaração 

em face da sentença de fls. 59/61, ante o erro material quanto ao valor 

que deve ser devolvido para a embargante.

Sustenta a embargante a existência de erro material na sentença porque o 

valor bloqueado nos autos é de R$ 12.734,16, conforme consta no extrato 

BACENJUD da página 71 da execução nº 391606 em apenso e não R$ 

8.159,74.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

 Quanto aos seus fundamentos, anoto que assiste razão a embargante, 

quanto ao alegado erro material. Isso porque, consta claramente no 

extrato do BACENJUD da página 76/77, da execução em apenso (391606), 

que foi penhorado o valor de R$ 12.734,16.

A indicação do valor “R$ 8.159,74” ao invés de “R$ 12.734,16” configura 

erro material, passível de correção a qualquer momento, de ofício ou a 

requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

Com essas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

para corrigir o erro apontado, devendo assim constar na sentença de fls. 

61/v: “Tendo em vista o bloqueio judicial e transferência para conta única 

do montante de R$ 12.734,16 (fls. 76/77 da execução), após o trânsito em 

julgado desta decisão, expeça-se, em favor do embargante, alvará 

eletrônico para liberação da referida quantia atualizada”, mantendo-se 

inalterada o restante da decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 3 de setembro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807039 Nr: 17043-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTINMAT EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, TIAGO 

RODRIGUES CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 349.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 807039.VISTO..... Embora a decisão embargada 

eventualmente apresente obscuridade, contraditória ou omissão, os 

embargos devem ser acolhidos apenas para suprimir tais vícios, não 

podendo ser alterada a substância do julgado, não servindo a nova 

apreciação de matéria já devidamente apreciada e decidida. Posto isso, 

declaro improcedente a pretensão formulada nos embargos de declaração 

a p r e s e n t a d o s  p e l o  E S T A D O  D E  M A T O 

GROSSO.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis, terça-feira, 3 de setembro 

de 2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739927 Nr: 1931-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Com essas considerações, DETERMINO que o crédito exequendo seja 

pago individualmente, a cada servidor, por meio de expedição de 

requisição de pequeno valor (RPV), a partir do valor do crédito individual 

(fls. 189/227).Assim, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os 

documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias.Sendo o crédito de pequeno valor, expeça-se 

ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi 

citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 

recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na conta 

judicial vinculada ao processo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736041 Nr: 15459-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JANE DA SILVA SIENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 
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bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757221 Nr: 11625-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784551 Nr: 7984-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEUSABETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 
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incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 758985 Nr: 12741-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MORGANA APARECIDA SILVA DE MARCHI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 502/508, para 

manifestar-se no prazo legal, iniciado o prazo da parte autora 

representada pela advogada Marcia Maria Mancoso Baptista OAB/MT 

3560-B.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807490 Nr: 17184-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA PEREIRA DA CRUZ CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Em caso negativo, o requerido deverá juntar holerites de servidor em 

cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos acima 

mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.Este Juízo 

indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:“Com base nos 

documentos apresentados pelo Município, informe se com a 

reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?” Apresentado os documentos, intime-se o 

perito nomeado para dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723401 Nr: 4394-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS FREITAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA AZEVEDO DE 

MEDEIROS - OAB:14.189-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Dê ciência a parte autora do conteúdo da petição de fls. 405.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801930 Nr: 15168-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARQUES DA SILVA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 713176 Nr: 8281-36.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO TECNICA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22.629 OAB/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012 

-PR

 Visto.

1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Intime-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento no prazo de quinze 

dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, nos termos do artigo 523 do CPC.
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3. A intimação será pelo Diário da Justiça, na pessoa do advogado 

constituído nos autos (art. 513, § 2º, I do CPC).

4. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação, intimando-se o(a) 

executado(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Intime-se, ainda, a empresa executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover a reversão da propriedade para o nome do Município de 

Rondonópolis.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761527 Nr: 14259-23.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, por meio do advogado constituído, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da impugnação de fls. 

218/231.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 813346 Nr: 667-38.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA LAVEZO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Intimação das partes acerca dos cálculos de fls. 267/269, para 

manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, iniciado o prazo da parte 

autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764452 Nr: 15543-66.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMAD 

KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Visto.

 1. Expeça-se o alvará na forma requerida na página 298, item 1.

2. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

3. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal, POR MEIO DE CARGA, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução de 

sentença, nos termos do artigo 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 817786 Nr: 2149-21.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO MANOEL GUIMARAES - 

OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente, por meio do advogado constituído, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811291 Nr: 18341-63.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARCIA CARMO DUARTE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Intimação da parte autora, por meio do(a )advogado(a) constituído(a), 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição e 

documentos de fls. 300/303.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 283845 Nr: 7249-79.2001.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARTINS BARROS, ADELITA PEREIRA 

MONTALVAO, MARIA DE FATIMA LEMES BORGES, JUCINEIDE MOREIRA 

DE SOUZA, AGNALDO ALMEIDA SODRE, MIRIAM MOREIRA DA SILVA OU 

MIRIAM PINTO MOREIRA, VERA LUCIA DE SOUZA WEBER, GENESIA 

SIMONE BELO ROCHA, ADVANIR DO CARMO MARQUES, JOSE CAMILO 

SOBRINHO, CREUZA PORTO DOS SANTOS, LUZIA BAHIA, GILDA 

APARECIDA ALVES TABORY, ELZA SILVIA PEREIRA, SEBASTIANA 

APARECIDA BRAGA ALVES, CLAUDIA SALLES RITTER, MARIA ZELIA 

ALTINA DE ALCANTARA, MARIA EUZIMAR GOMES DE JESUS, LINDOMA 

NUNES DE FREITAS, MARIA APARECIDA RIBEIRO DE FREITAS, CINIRA 

TEODORO ANISESIO, ANTONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, JAIME JOSE 

PEREIRA, MARIA ESTER ROCHA DE SOUZA, JURANDIR PEREIRA 

SOARES, ROSA IDALENE DA MOTA SOARES, CLAUDIA ANGELICA 

MENDES DOS SANTOS, CLEUNICE DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se as partes da proposta de honorários para, querendo, 

manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812360 Nr: 237-86.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY CRISTINA FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - 

OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 711765 Nr: 6792-61.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARY MIRANDA DE MORAES, SONIA MARIA 

RODRIGUES MIRANDA DE MORAES, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, FRANCISCO SILVA - OAB:18408-A, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/PR8123, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 VISTO

Intime-se o Município de Rondonópolis para comprovar as alegações 

constantes na petição de fls. 253.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 704165 Nr: 12142-64.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALVES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, por meio do advogado constituído, para, 

manifestar-se acerca da certidão derradeira (fl. 309)no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795776 Nr: 12713-93.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCAL CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13486/O, MARCELA CUNHA GUIMARAES - OAB:84177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora, por meio do(a )advogado(a) constituído(a), 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da contestação 

de fls.168/170 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 813646 Nr: 784-29.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a certidão de fls. 119.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60175 Nr: 8523-20.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - 

OAB:10081/O, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174 representando o polo ativo, PARA QUE TOMEM CIÊNCIA DA 

DECISÃO DE FLS. 169, BEM COMO, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

definam quem será o credor dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

comunicando a este Juízo para expedição de nova requisição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 22770 Nr: 572-43.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, GILBERTO LUIZ HOLLENBACH - OAB:4736/MT, 

ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, LUIZ CARLOS ALVES DO 

AMARAL - OAB:4740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a petição de fls. 

439/441, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60175 Nr: 8523-20.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Analisando aos autos, verifica-se que ainda permanece a celeuma quanto 

ao verdadeiro credor dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo 

em vista que os advogados SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO e SIVAL 

POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO alegam que tais créditos lhe 

pertencem, enquanto a Requisição de Pequeno Valor foi expedida em 

nome do causídico MICHELL JOSÉ GIRALDES.

Extrai-se dos autos que SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

substabeleceu com reserva os poderes outorgados pelo autor ao 

advogado CRHISTIAN MENDES NEITZKE (fls. 41), e este substabeleceu 

sem reserva a VALÉRIA PIVA CLEMENTE (fls. 47), e, posteriormente, esta 

substabeleceu sem reserva a MICHELL JOSÉ GIRALDES (fls. 107).

Verifica-se também que o advogado Sival Pohl Moreira de Castilho Filho 

não substabeleceu para nenhum advogado.

De acordo com o artigo 26 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil, “o advogado substabelecido, com reserva de 

poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe 

conferiu o substabelecimento”.

 Diante da controvérsia quanto ao verdadeiro credor da Requisição de 

pequeno Valor, entendo prudente cancelar o RPV de fls. 148, até que os 

advogados envolvidos resolvam a questão.

Assim, determino as seguintes providências:

1) CANCELO o RPV de fls. 148;
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2) INTIMEM-SE os advogados SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL 

POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO e MICHELL JOSÉ GIRALDES para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, definam quem será o credor dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, comunicando a este Juízo para 

expedição de nova requisição;

3) COMUNIQUE-SE esta decisão ao Juiz de Direito da Central de 

Conciliação dos Precatórios (fls. 168), bem como o cancelamento da RPV 

ao setor competente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783917 Nr: 7717-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, 

SANTANA THERMAS BALNEÁRIO DE ÁGUAS QUENTES LTDA, MESSIAS 

GARCIA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, DIEGO TOBIAS DAMIAN 

- OAB:10257/MT, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - OAB:MT/12104, MAX 

PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DA ALMEIDA - OAB:18.562 OAB/MT, RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Intimar o patrono da parte requierida MESSIAS GARCIA DE MOURA, o 

advº DIEGO TOBIAS DAMIAN, OAB/MT 10257, para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718619 Nr: 14085-82.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FRANCISCO DA SILVA - ME, 

VALDECI FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECI FRANCISCO DA SILVA - ME, 

CNPJ: 05894844000147 e atualmente em local incerto e não sabido 

VALDECI FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 51399687115, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VALDECI 

FRANCISCO DA SILVA - ME e VALDECI FRANCISCO DA SILVA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2517/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 1.886.247,00 - Valor Atualizado: R$ 1.886.247,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de VALDECI FRANCISCO DA SILVA 

ME e OUTRO.O exequente requer o arresto online, via Bacenjud, bem 

como a requisição de informações sobre o real endereço dos executados, 

nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos, em especial, consulta ao Bacenjud (fls. 60/61).Pois bem. 

Segundo a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

bloqueio via Bancejud antes da citação dos executados somente é 

admissível em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado 

pelo exequente que estão presentes os requisitos que ensejam a 

efetivação de medida de natureza acautelatória. Vejamos:PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO DE BENS, PREPARATÓRIO DE 

PENHORA, VIA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A 

REALIZAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. 1. O ente público afirma que 

a interpretação sistemáticadoart. 185-A do CTN e dos arts. 835, 841 e 842 

do CPC conduzàconclusãode que é sempre possível efetuar o bloqueio de 

dinheiro,viaBacenJud,antesdacitaçãodaparte devedora na Execução 

Fiscal. 2.OTribunaldeorigem admite essa possibilidade, por reputar a 

medidadenatureza acautelatória, razão pela qual condiciona a sua 

realização à comprovação quanto à sua necessidade, o que poderia ser 

feitomediantedemonstraçãodequeapartedevedoraestáse desfazendo do 

patrimônio, etc. Acrescentou que na hipótese dos autos essa prova não 

havia sido produzida. 3.Nomérito,oquesetem é que, ao contrário do que 

afirma o recorrente,aleituradoart.185-AdoCTN, que versa sobre a 

decretaçãodaindisponibilidadeuniversal de bens, revela que tal 

normapartedapremissadequetalmedida(indisponibilidade universal) só será 

decretada nas seguintes circunstâncias: a) prévia citaçãodoexecutado; b) 

inércia deste em providenciar o pagamento dadívidaouagarantiadojuízo; e 

c) não localização de bens penhoráveis. 4.Ofato de o legislador haver 

previsto que a penhora de dinheiro pode se dar por meio eletrônico não 

conduz, por si só, ao raciocínio de que tal meio de constrição deva sempre 

ser feito antes da citação dapartecontrária.5.Poressarazão,a aplicação 

das normas indicadaspelorecorrente,tendentes à efetivação do bloqueio 

via BacenJudantesda citação do executado, com base no poder geral de 

cautela do juiz, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do 

STJ, isto é, a penhora pretendida somente é admissível em caráter 

excepcional,quando adequadamente demonstrado pelo ente público que 

estãopresentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de 

natureza acautelatória. 6. Recurso Especial não provido. (Processo REsp 

1670176/PE - RECURSO ESPECIAL 2017/0104201-3, Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132),Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

do Julgamento 27/06/2017, Data da Publicação/FonteDJe 30/06/2017).No 

caso, a parte exequente não demonstrou a presença dos requisitos 

necessários para efetivação da medida pleiteada.Dessa forma, INDEFIRO 

o pedido de arresto online.Por outro lado, considerando que não foi 

possível ao exequente obter o endereço dos executados e que a consulta 

ao BACENJUD pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior 

celeridade e efetividade ao processo de execução, DEFIRO o pedido 

formulado pelo exequente, para que seja acessado o sistema BACENJUD, 

mediante senha pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas 

pela Fazenda Pública. Após, cumpram-se as seguintes deliberações:1- 

Localizado o endereço dos executados, sendo este diferente daqueles 

que constam no feito, citem-se os devedores, via correio.2 – Sendo 

infrutífera a citação pelo correio, expeça-se mandado de citação, via 

Oficial de Justiça.3 - Sendo infrutífera a busca de dados dos executados, 

defiro a citação por edital conforme requerido às fls. 30.4 - O edital deverá 

ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho Nacional. 5- 

A publicação deverá ser certificada nos autos, conforme estabelece o 

artigo 257 do Código de Processo Civil.6 - Fixo o prazo do edital em 30 

(trinta) dias.7 - Em caso de revelia nomeio um dos membros da Defensoria 

Pública para atuar como curador especial dos sócios executados (art. 72, 

II do Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 06 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718618 Nr: 14084-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FRANCISCO DA SILVA - ME, 

VALDECI FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECI FRANCISCO DA SILVA - ME, 

CNPJ: 05894844000147 e atualmente em local incerto e não sabido 

VALDECI FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 51399687115, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VALDECI 

FRANCISCO DA SILVA - ME e VALDECI FRANCISCO DA SILVA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2853/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 7.280,20 - Valor Atualizado: R$ 7.280,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL1 - Registrada eletronicamente e 

autuada esta, recebo a execução, arbitrando os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, se 

não houverem embargos.2 - Reúna-se este feito ao de nº 14085-82.2012, 

entre as mesmas Partes. Em pós, citem-se pelo correio (AR).3 - Se 

quitadas conjuntamente os débitos das execuções reunidas, sem 

embargos, o valor dos honorários advocatícios seria o de menor 

percentual estabelecido nas execuções que forem pagas.4 - Às 

providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 06 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 451273 Nr: 6452-54.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA OLIVEIRA ARAÚJO, EDNALVA 

RODRIGUES DOS SANTOS, ADERLI FERREIRA DA SILVA, EDUARDO 

FABRICIO GOMES PORTELA, ELIANA APARECIDA NOGUEIRA, ROMILDA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Dê ciência as partes do conteúdo da informação de fls. 1072.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804366 Nr: 16056-97.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA BALBINO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Tendo em vista que o perito recebeu o valor dos honorários periciais e não 

realizou o trabalho, determino seja INTIMADO o médico DIÓGENES GARRIO 

CARVALHO para, no prazo de 05 (cinco) dias, devolver em juízo o valor 

recebido na página 134 (R$ 370,00), sob pena de bloqueio de valores na 

sua conta bancária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783870 Nr: 7699-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: STEFANNI SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 PROCESSO Nº 783870

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de Honorários proposta por STEFANNI 

SILVA GOMES em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando 

receber o valor apurado na página 229.

O executado concordou expressamente com os cálculos do exequente 

(fls. 231).

Ante a concordância do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, HOMOLOGO os 

cálculos de fls. 229, porque aparentemente estão de acordo com a 

sentença.

Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, expeça-se ofício 

requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar 

a obrigação com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, sexta-feira, 6 de setembro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 731608 Nr: 11978-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE REZENDE 

- OAB:6.358/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Recurso Especial submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do 

art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo 

assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), 

deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de 

precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, 
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Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/02/2012, DJe 06/03/2012). Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016). Com essas considerações, DETERMINO o 

bloqueio de valores nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, através 

do sistema Bacenjud, no importe de R$ 1.164,07 (mil e cento e sessenta e 

quatro reais e sete centavos), a fim de garantir o cumprimento da 

requisição judicial.Dê-se ciência da presente decisão ao Estado de Mato 

Grosso, por meio de remessa dos autos.Decorrido o prazo sem a 

interposição de recurso em face desta decisão, expeça-se alvará em 

favor da parte exequente.Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 6 de 

setembro de 2018FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006366-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI (IMPETRANTE)

TULIO CESAR ZAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE 

RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RONDONOPOLIS 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1006366-22.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: AGENCIA TRADICIONAL E 

DIGITAL EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE RONDONOPOLIS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE RONDONÓPOLIS Vistos etc., 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por AGÊNCIA 

TRADICIONAL E DIGITAL EIRELI em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO. Sustenta a parte Impetrante, em síntese, que é uma das 

participantes da Concorrência Pública n. 007/2018, modalidade 

Concorrência Pública elaborada pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis. 

Argumenta que as demais participantes - E.A. DA SILVA AGÊNCIA DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, CASA D’IDEIAS MARKETING E 

PROPAGANDA LTDA, LOGOS PROPAGANDA LTDA, NFN PUBLICIDADE E 

PROMOÇÕES EIRELI EPP e DMD ASSOSSIADOS ASSESSORIA E 

PROPAGANDA LTDA – devem ser desclassificadas da participação do 

processo licitatório ao fundamento que “descumpriram com o edital ao 

incluírem em suas propostas técnicas, Invólucro 02, no Plano de 

Comunicação Publicitária – Via Identificada (item. 8.2.4), o conteúdo da 

IDEIA CRIATIVA”, infringindo o disposto no subitem 9.2.4.1. Aduz, ainda, 

que as participantes E.A. DA SILVA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA EIRELI, LOGOS PROPAGANDA LTDA e DMD 

ASSOSSIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA também 

descumpriram o subitem 9.2.4.2, uma vez que apresentaram o invólucro 

02 com o timbre da empresa, o que não era permitido. Partindo de tais 

premissas, pugna a concessão, in limine e inaudita altera pars, do 

mandamus a fim de que suspenda a participação e classificação das 

empresas E.A. DA SILVA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

EIRELI, CASA D’IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA, LOGOS 

PROPAGANDA LTDA, NFN PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI EPP e DMD 

ASSOSSIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA, bem como publique 

novo resultado com a Impetrante figurando em primeiro lugar, com a 

continuidade das demais fases. Foi determinado que o Impetrado fosse 

intimado a se manifestar antes da apreciação do pedido de liminar e que a 

Impetrante manifestasse se houve recurso administrativo quanto à ata da 

segunda sessão pública previsto no item 15.26 do edital. O Impetrante 

comunicou nos autos que não interpôs recurso administrativo ao 

fundamento que “somente concluiu o recurso administrativo no último dia 

do prazo e por possuir domicilio comercial na capital, distante 217 KM, 

requereu o protocolo por via eletrônica ou por fax, o que foi negado pela 

comissão de licitação”. O Impetrado manifestou nos autos argumentando 

que a Comissão de Licitação se pauta integralmente pelo disposto na Lei 

8.666/93 e que, no caso concreto, foi assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para interposição de recurso, mas que não houve intervenção. 

Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta parcial acolhimento. 

Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado 

pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. Logo, como é cedido, em situações excepcionais, em que for 

constatada a efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo 

do writ. De outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do 

ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos 

exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a 

relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso 

seja concedida somente ao final - periculum in mora. A espécie traz 

elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do 

direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do 

fundamento. É certo que Administração Pública está vinculada ao edital 

que regulamenta o certame licitatório, uma vez que garante segurança 

para os licitantes e para o interesse público, bem como se destina a 

garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, nos termos 

do artigo 3º da Lei 8.666/93. Assim, importante consignar que restou 

expressamente disposto no subitem 7.1.2 que “A licitante deve atender a 

todas as condições exigidas neste Edital e apresentar os documentos dele 

exigidos”. Com efeito, a Impetrante, em princípio, demonstrou que as 

empresas E.A. DA SILVA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

EIRELI, CASA D’IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA, LOGOS 

PROPAGANDA LTDA, NFN PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI EPP e DMD 

ASSOSSIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA infringiram as 

imposições contidas no edital que regula o processo licitatório de 

Concorrência Pública n. 007/2018. No caso, por meio de documentos 

anexos a exordial que, em princípio, aparentam se tratar do invólucro 02 

dos demais participantes, resta demonstrado que os participantes 

mencionados incluíram em suas propostas técnicas o conteúdo da “Ideia 

Criativa”, o que não era permitido nos termos do subitem: 9.2.4.1, como se 

vê: 9.2.4.1 Deverá conter no Invólucro 02 Proposta Técnica - Via 

Identificada, o seguinte conteúdo: Plano de Comunicação Publicitária 

(Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, e Estratégia de 

Mídia e Não Mídia), sem o conteúdo Ideia Criativa. (negritei) Aliado a isso, 

no subitem 9.1.1.15 restou fixado que “a via identificada do Plano de 

Comunicação Publicitária, do invólucro 02 terá o mesmo teor da via não 

identificada, sem os exemplos de peças referentes à ideia criativa”. Ora, a 

licitação é ato administrativo vinculado que deve obedecer rigorosamente 

os pressupostos legais do edital e, diante de qualquer irregularidade, a 

nulidade se impõe. Assim, diante da apresentação do conteúdo da ideia 

criativa no invólucro n. 02, os demais participantes, em princípio, deveriam 

ser desclassificadas do processo licitatório, não participando das etapas 

seguintes, o que não ocorreu. Ademais, em princípio, restou comprovado 

que as participantes E.A. DA SILVA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA EIRELI, LOGOS PROPAGANDA LTDA e DMD 

ASSOSSIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA além de 

apresentarem a ideia criativa no invólucro n. 02 também incluíram o timbre 

da empresa, o que não era permitido conforme disposto no 9.2.4.2. 

Portanto, considerando as irregularidades acima apontadas, em princípio, 

autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento. No caso , presente ainda o 

periculum in mora, uma vez que o prosseguimento do processo licitatório 

poderá acarretar em prejuízo financeiro para Administração Pública, pois 

poderá ter sua contratação cancelada em decorrência de irregularidade 

no procedimento administrativo de escolha do vencedor. Por outro lado, 

considerando que o pedido de liminar do Impetrante é satisfativa e poderá 

acarretar consequências temerárias, tais como a sua contratação para 

prestação do serviço, sem o direito do contraditório dos demais 

participantes, entendo prudente que a liminar seja concedida parcialmente 

apenas para suspender o processo licitatório. Ante o exposto, defiro 

parcialmente o pleito liminar para determinar que o Impetrado suspenda o 

processo licitatório de Concorrência Pública n. 007/2018 até o julgamento 

final do presente mandamus. Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da 

petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

caso queiram, preste as informações que entender necessárias quanto as 

argumentações contidas na exordial. Nos termos do artigo 115, parágrafo 
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único do CPC, determino que a Impetrante requeira as citações das 

empresas participantes do certame - E.A. DA SILVA AGÊNCIA DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, CASA D’IDEIAS MARKETING E 

PROPAGANDA LTDA, LOGOS PROPAGANDA LTDA, NFN PUBLICIDADE E 

PROMOÇÕES EIRELI EPP e DMD ASSOSSIADOS ASSESSORIA E 

PROPAGANDA LTDA - para integrarem o polo passivo da presente 

demanda, como litisconsortes passivos necessários, indicando os 

endereços, no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as informações ou 

transcorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. Considerando que 

o feito deve tramitar com urgência, por se tratar de licitação que envolve 

propaganda de conscientização sobre a dengue, marque nos autos 

eletronicamente para que tenha prioridade sobre os demais. Intimem-se. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006208-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALVES FERREIRA FONTES (ADVOGADO(A))

CAIO ATILA OLIVEIRA SOUSA (ADVOGADO(A))

KAYKE REZENDE TOLEDO (ADVOGADO(A))

ME LEVA BR EIRELI (IMPETRANTE)

MARCELO PINTO SIADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Rondonópoli- MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL 

Tendo em vista o teor da certidão de ID retro, bem como a deliberação que 

se juntará nos autos a seguir  (número único/CIA : 

0718942-23.2018.8.11.0003), nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono estes autos com vista ao Demandante, 

a fim de intimá-lo recolher o valor da diligência do oficial de justiça. 

RONDONÓPOLIS, 06 de setembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005619-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE DE MELLO TOLEDO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo a se manifestar o 

no prazo de 05 (cinco) dias, informando se ocorreu ou não a sua 

convocação, sob pena de reconhecer como satisfeita a pretensão, 

conforme determinação de ID: 14274666. RONDONÓPOLIS, 06 de 

setembro de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005825-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI (ADVOGADO(A))

CARLOS BAZOTTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005825-23.2017.8.11.0003. AUTOR(A): CARLOS BAZOTTI RÉU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., I 

– Defiro o pedido da parte autora para que forneça mais 100 (cem) 

sessões de fisioterapia, nos termos do receituário médico – Id. 15021111, 

uma vez que restou recomendado pelo médico que acompanha o paciente, 

devendo ser intimado a empresa Carmed para que preste o serviço. II - 

Considerando que a empresa Carmed apresentou relatório médico e a nota 

fiscal do serviço prestado nos meses de julho e agosto de 2018 – Id. 

14601153 e Id. 15163584 -, desde já autorizo que seja realizado o bloqueio 

para pagamento do serviço, uma vez que, em que pese o pedido seja para 

intimar os réus a pagarem a nota fiscal, é certo que já foram intimados 

para cumprirem obrigação imposta na tutela de urgência, mas não 

realizaram, bem como já houve reiterados bloqueios nos autos sem que os 

réus cumpram a obrigação imposta pagando ou prestando o serviço. III – 

Como não houve objeção dos Réus em relação a prestação de conta do 

período de junho/18, bem como já ocorreu a prestação de contas dos 

meses de julho e agosto de 2018, DETERMINO que se proceda ao 

bloqueio, via Bacen-Jud, do valor de R$ 23.079,94 (vinte e três mil e 

setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) da conta do Estado de 

Mato Grosso, recaindo preferencialmente no CNPJ: 03.507.415/0001-44, 

agência n. 3834-2, conta corrente n. 1042676-0 ou Conta única do 

Tesouro do Estado n. 1010100-4 e da conta única do Município de 

Rondonópolis, recaindo preferencialmente no CNPJ: 03.347.101/0001-21, a 

ser utilizado exclusivamente para custear o serviço prestado nos meses 

de junho, julho e agosto de 2018. Após, intime-se os réus para se 

manifestarem do bloqueio e da prestação de conta dos meses de julho e 

agosto de 2018, em caso de ausência de objeção, expeça-se alvará em 

favor da empresa Carmed, devendo ser adotado o procedimento disposto 

no Provimento nº 68 do Conselho Nacional de Justiça. IV - No id. 14505754 

este magistrado assim determinou: "IV - Acolho parcialmente o parecer do 

Ministério Público para o fim de determinar que seja oficiado ao Escritório 

Regional de Saúde de Rondonópolis requisitando relatório técnico para 

informar, no prazo de 15 (quinze) dias, quais os atuais tratamentos e 

acompanhamentos (médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos 

etc) que o paciente necessita, inclusive a periodicidade, e após referida 

especificação, que a equipe multiprofissional do NASF Atlântico informe se 

possui profissionais para prestação do serviço." O Município de 

Rondonópolis informa que a parte autora recusou tratamento oferecido 

pelo Município. No entanto, extrai-se da determinação que a ordem foi para 

apresentar relatório técnico, informando quais os atuais tratamentos e 

acompanhamentos (médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos 

etc) que o paciente necessita, inclusive a periodicidade, e após referida 

especificação, que a equipe multiprofissional do NASF Atlântico informe se 

possui profissionais para prestação do serviço. Assim, determino que seja 

oficiado novamente ao Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis 

requisitando relatório técnico para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quais os atuais tratamentos e acompanhamentos (médicos, 

fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos etc) que o paciente 

necessita, inclusive a periodicidade, e após referida especificação, que a 

equipe multiprofissional do NASF Atlântico informe se possui profissionais 

para prestação do serviço. V. Após, ciência às partes sobre o relatório 

juntado e, ao depois, vista ao Ministério Público para parecer final e 

conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005825-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI (ADVOGADO(A))

CARLOS BAZOTTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

URGENTE - SAÚDE Expedido por ordem do(a) MM. EDSON DIAS REIS 

Dados do processo: Processo: 1005825-23.2017.8.11.0003; Valor causa: 
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R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

CARLOS BAZOTTI Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, 

ESTADO DE MATO GROSSO . Pessoa(s) a ser(em) intimadas(s) Nome: 

CARMED EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI - EPP Endereço: Rua Pedro 

Ferrer, 861 - Centro Rondonópolis - MT. Rondonópolis - MT. 

FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO 

CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: INTIMAÇÃO 

DA EMPRESA CARMED PARA QUE PRESTE O SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE MAIS 100 (CEM) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NOS 

TERMOS DO RECEITUÁRIO MÉDICO ID: 1502111, CONFORME 

DELIBERAÇÃO ABAIXO TRANSCRITA. Despacho/Decisão: “Processo: 

1005825-23.2017.8.11.0003. AUTOR(A): CARLOS BAZOTTIRÉU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., I 

– Defiro o pedido da parte autora para que forneça mais 100 (cem) 

sessões de fisioterapia, nos termos do receituário médico – Id. 15021111, 

uma vez que restou recomendado pelo médico que acompanha o paciente, 

devendo ser intimado a empresa Carmed para que preste o serviço. II - 

Considerando que a empresa Carmed apresentou relatório médico e a nota 

fiscal do serviço prestado nos meses de julho e agosto de 2018 – Id. 

14601153 e Id. 15163584 -, desde já autorizo que seja realizado o bloqueio 

para pagamento do serviço, uma vez que, em que pese o pedido seja para 

intimar os réus a pagarem a nota fiscal, é certo que já foram intimados 

para cumprirem obrigação imposta na tutela de urgência, mas não 

realizaram, bem como já houve reiterados bloqueios nos autos sem que os 

réus cumpram a obrigação imposta pagando ou prestando o serviço. III – 

Como não houve objeção dos Réus em relação a prestação de conta do 

período de junho/18, bem como já ocorreu a prestação de contas dos 

meses de julho e agosto de 2018, DETERMINO que se proceda ao 

bloqueio, via Bacen-Jud, do valor de R$ 23.079,94 (vinte e três mil e 

setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) da conta do Estado de 

Mato Grosso, recaindo preferencialmente no CNPJ: 03.507.415/0001-44, 

agência n. 3834-2, conta corrente n. 1042676-0 ou Conta única do 

Tesouro do Estado n. 1010100-4 e da conta única do Município de 

Rondonópolis, recaindo preferencialmente no CNPJ: 03.347.101/0001-21, a 

ser utilizado exclusivamente para custear o serviço prestado nos meses 

de junho, julho e agosto de 2018. Após, intime-se os réus para se 

manifestarem do bloqueio e da prestação de conta dos meses de julho e 

agosto de 2018, em caso de ausência de objeção, expeça-se alvará em 

favor da empresa Carmed, devendo ser adotado o procedimento disposto 

no Provimento nº 68 do Conselho Nacional de Justiça. IV - No id. 14505754 

este magistrado assim determinou: "IV - Acolho parcialmente o parecer do 

Ministério Público para o fim de determinar que seja oficiado ao Escritório 

Regional de Saúde de Rondonópolis requisitando relatório técnico para 

informar, no prazo de 15 (quinze) dias, quais os atuais tratamentos e 

acompanhamentos (médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos 

etc) que o paciente necessita, inclusive a periodicidade, e após referida 

especificação, que a equipe multiprofissional do NASF Atlântico informe se 

possui profissionais para prestação do serviço." O Município de 

Rondonópolis informa que a parte autora recusou tratamento oferecido 

pelo Município. No entanto, extrai-se da determinação que a ordem foi para 

apresentar relatório técnico, informando quais os atuais tratamentos e 

acompanhamentos (médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos 

etc) que o paciente necessita, inclusive a periodicidade, e após referida 

especificação, que a equipe multiprofissional do NASF Atlântico informe se 

possui profissionais para prestação do serviço. Assim, determino que seja 

oficiado novamente ao Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis 

requisitando relatório técnico para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quais os atuais tratamentos e acompanhamentos (médicos, 

fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos etc) que o paciente 

necessita, inclusive a periodicidade, e após referida especificação, que a 

equipe multiprofissional do NASF Atlântico informe se possui profissionais 

para prestação do serviço. V. Após, ciência às partes sobre o relatório 

juntado e, ao depois, vista ao Ministério Público para parecer final e 

conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito.”. Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) 

EDSON DIAS REIS Juiz de Direito. RONDONÓPOLIS, 6 de setembro de 

2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 724555 Nr: 5542-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA EPP, 

CIRIMAR PEREIRA SOL, MARIA JULIA DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:20576/O

 Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.Ressalto que 

procedi à transferência dos valores bloqueados no BACENJUD somente 

nessa data, uma vez que não o foi feito por este juízo anteriormente. Deixo 

de condenar os executados ao pagamento de honorários advocatícios, 

uma vez que esses já foram pagos administrativamente. De outro lado, 

condeno os executados ao pagamento das custas processuais, 

observando o princípio da casualidade, diante do ajuizamento da ação e a 

citação do devedor.Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará da 

seguinte forma: a) R$ 9.190,56 (nove mil cento e noventa reais e 

cinquenta e seis centavos) em favor da parte credora, com as devidas 

atualizações.b) R$ 3.705,44 (três mil setecentos e cinco reais e quarenta 

e quatro centavos) em favor da parte executada Maria Julia da Silva 

Sousa, com as devidas atualizações, uma vez que a penhora recaiu em 

sua maior parte sobre as suas contas bancárias. Após o pagamento das 

custas processuais, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações 

de praxe.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736402 Nr: 15742-25.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCAL CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CUNHA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MG 84.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, incisos I, do 

CPC.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.Rondonópolis, 24 de agosto de 2018.Edson Dias 

ReisJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 702267 Nr: 10245-98.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON DE SOUZA PRADO, CACILDA APARECIDA 

DE SOUZA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE 

RONDONÓPOLIS/MT, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE, FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA DAMO - OAB:24452/O, 

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 
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estes autos a fim de intimar a advogada da prestadora de serviços, Drª 

Bárbara Damo, OAB/MT nº 24452, para manifestar sobre qual o pacote de 

complexidade que está sendo fornecido ao Autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 809601 Nr: 17809-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIBIADES DOS SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar a parte executada, 

para querendo contrarrazoar o recurso de apelação interposto pelo 

exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 822258 Nr: 3701-21.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEL PIRES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial para o fim de 

condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a 

fornecerem ao autor o atendimento domiciliar 24 horas por dia - Home 

care, e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil.No caso, reaprecio o pedido de antecipação de 

tutela específica, pois entendo presentes os requisitos que autorizadores 

da sua concessão, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter 

urgente do pleito formulado.É que restou demonstrado de forma clara e 

patente o direito da parte autora à inscrição no programa de serviço 

assistencial e, além disso, dúvida não há fundado receio de dano 

irreparável, uma vez que se trata de quadro de saúde grave, com 

sequelas de acidente automobilístico.Assim, concedo a antecipação da 

tutela específica para que os réus forneçam ao autor o atendimento 

domiciliar 24 horas por dia - Home care, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir desta data.Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual 

n. 7.603/2001, bem como em honorários advocatícios, em virtude da 

existência do instituto da confusão entre a Defensoria Pública e o Estado 

de Mato Grosso, conforme o artigo 381 do Código Civil, e o disposto na 

Súmula 421 do STJ. Deixo de condenar o Município ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001, 

bem como em honorários advocatícios, ante a alteração trazida pela 

Emenda Constitucional nº 80, de 04 de julho de 2014, que preceitua que 

não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois pela 

nova redação do artigo 134 do Caput da Constituição Federal, esta 

instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 420086 Nr: 2313-30.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIRIO RIBEIRO NASCIMENTO, LUCINDA RIBEIRO 

NASCIMENTO, ALEX RIBEIRO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, TRIMEC 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, FRANCISCO M F E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.,

Esse processo se encontra na META 2 do Conselho Nacional de Justiça e 

deve tramitar com extrema celeridade.

Dê-se ciência as partes quanto ao Laudo Pericial Criminal nº 

02-02-07-001054-2008 encaminhado pela Politec – fls. 548/573 e da 

juntada da oitiva da testemunha Joice Figueiredo – fls. 534/543 -.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10.10.2018 às 16 

horas, oportunidade em que será colhida a oitiva da testemunha Marcelo 

Martins Luzia, que deverá ser intimado no novo endereço fornecido às fls. 

446/447.

Intimem-se as partes para comparecerem ao ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 409121 Nr: 4861-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR CANAVERDE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a fim de manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias acerca dos cálculos elaborados pela contadora deste Juízo, 

constantes de fls. 340/344.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 759565 Nr: 13120-36.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 728376 Nr: 9176-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao advogado da parte requerente, a fim de intimá-lo 

a informar se houve o atendimento pela Clínica de Olhos de Várzea 

Grande.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 903999 Nr: 6553-47.2018.811.0003
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 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E R QUEIROGA MOTO PEÇAS EPP, ELIANE DO ROCIO 

QUEIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONEL PEIXOTO DAMASCENO - 

OAB:16817 - E, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Na espécie, há certidão de intempestividade dos embargos à execução.

 De outro lado, a parte embargante alega a impenhorabilidade do bem de 

família, prevista na Lei nº 8.009/90, a qual é matéria de ordem pública, 

razão pela qual sua apreciação é cabível em qualquer instância, até 

mesmo de ofício, não se operando a preclusão ou coisa julgada enquanto 

não afastada a tese por decisão judicial.

 Entretanto, não há nos autos documentos suficientes para corroborar a 

alegação de que o imóvel penhorado é enquadrado como bem de família.

 Assim, intime-se a parte embargante para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial, comprovando documentalmente que se trata do único 

bem de família (comprovantes de água, telefone, energia ou qualquer outro 

meio disponível), sob pena de rejeição liminar dos embargos.

Decorrido o prazo, se inerte a parte embargante, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.

 Com a manifestação da embargante, cite-se a parte embargada para 

apresentar impugnação aos embargos, no prazo legal.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 886265 Nr: 256-24.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESESSE COM. IMP. EXP. E CONS. LTDA EPP, 

ANTONIO CARLOS SANTAMARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14367, SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO 

- OAB:15906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15(quinze) dias, 

regularizar a representação processual, com a assinatura da petição 

inicial, bem como comprovar o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 76, §1º e 290 do Código de 

Processo Civil.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos 

para deliberação urgente.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 800747 Nr: 14666-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SERAPHIM - COMERCIO ME, 

APARECIDO SERAPHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DAS GRAÇAS NUNES 

DOS SANTOS - OAB:6864/MS

 Vistos etc.,

 1. Suspenda-se o feito pelo tempo requerido.

2. Decorrido o prazo, manifeste-se a Fazenda Pública, indicando caminhos 

para satisfação da obrigação.

3. Caso não haja manifestação, arquive-se o processo pelo prazo de 01 

(um) ano, período em que não ocorrerá o prazo prescricional.

4. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, manifeste-se a Fazenda Pública, sob 

pena de arquivamento definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734662 Nr: 14419-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (...). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 840037 Nr: 8602-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 
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para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 840560 Nr: 8744-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR RODRIGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 "....Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 758984 Nr: 12740-13.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA ALMEIDA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "....... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (.....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737128 Nr: 18-44.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA ASSUNÇÃO LEITÃO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737143 Nr: 33-13.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 748781 Nr: 7129-79.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVARCY ROSA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 801567 Nr: 14992-52.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736856 Nr: 16110-34.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 
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vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 398256 Nr: 11795-70.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, MARIA CRISTINA DE SOUZA 

LIMA, JOSE CESAR AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MS 9869-B, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:OAB/MT 9.255

 Vistos etc.,

O Município de Rondonópolis, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propõe execução fiscal em face do Banco Itaú S/A, igualmente 

qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do devedor para 

pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fl. 151.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Custas pelo executado.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 799415 Nr: 14098-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCINA HONORINDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 Vistos etc.,

O Egrégio Tribunal de Justiça cassou a sentença que rejeitou liminarmente 

os embargos à execução e determinou o retorno dos autos para o seu 

regular processamento.

 Cuida-se de embargos à execução promovido por ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de ARCINA HONORINDA DE OLIVEIRA em razão da 

liquidação de sentença, que determinou a conversão de cruzeiro real para 

URV, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses 

de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

Recebo os embargos à execução, eis que tempestivos, e determino a 

intimação da parte embargada para, querendo, apresentar impugnação 

dos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, especificando, desde já, as 

provas que deseja produzir, bem como juntando, os documentos de que 

dispuser como prova de suas alegações.

 Após, voltem os autos conclusos para decisão.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734722 Nr: 14473-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ANCHIETA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 895762 Nr: 3832-25.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERONILDES GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora, par, no 

prazo de 10 (dez) dias amanifestar-se acerca dos cálculos apresentados 

pelo requerido às fls. 76/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 833008 Nr: 6520-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar a parte embargante, 

na pessoa de seu advogado LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT, para querendo contrarrazoar o recurso de apelação 

interposto.
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Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001888-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO CARNEIRO BONFIM (EXECUTADO)

BONFIM & SILVA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANA PAULA DO ROSARIO SILVA BONFIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: Processo: 

1001888-39.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 52.112,15; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: BONFIM & SILVA 

TRANSPORTES LTDA - EPP, ANA PAULA DO ROSARIO SILVA BONFIM, 

EVERALDO CARNEIRO BONFIM Pessoa(s) a ser(em) citaada(s) 

EXECUTADO: BONFIM & SILVA TRANSPORTES LTDA - EPP Data de 

Distribuição da Ação: 02/08/2016 10:02:46. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

BONFIM & SILVA TRANSPORTES LTDA - EPP, ANA PAULA DO ROSARIO 

SILVA BONFIM, EVERALDO CARNEIRO BONFIM . VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 

52.112,15 Despacho/Decisão: "Vistos etc... I. Recebo a presente 

Execução Fiscal, devendo a mesma tramitar nos termos da Lei nº. 

6.830/80. II. E, nos termos do que determina o Art. 8º da Lei 6.830/80, 

cite-se a parte Executada, no endereço declinado na inicial para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução. III. 

Estando a parte Executada em local incerto e não sabido, expeça-se edital 

de citação, com prazo de 30 (trinta) dias. IV. Em caso de pronto 

pagamento, sem a oposição de Embargos, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do débito. V. Incorrendo o 

pagamento ou a garantia da execução, proceda-se a penhora ou arresto e 

avaliação de tantos bens quanto bastem para a satisfação da obrigação, 

depositando-os na forma da Lei (Art. 13, da Lei 6.830/80). VI. Intime-se a 

parte devedora para oferecimento de Embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF), 

advertindo, ainda, a parte devedora, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pela Fazenda 

Exeqüente. VII. Não sendo ofertados bens à penhora ou deixando o Sr. 

Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição deverá recair 

sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa acostadas aos 

autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos mencionados bens. 

VIII. Procedido o arresto, converta-o em penhora, devendo o ente público 

ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá 

abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste Juízo, sob as 

penas da lei, inclusive incorrer em crime de desobediência. IX. Realizada a 

penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e depósito, cientificando 

o depositário de seu encargo. X. Ato contínuo, intime-se a parte Executada 

da penhora ou arresto, dando-lhe ciência do início do fluxo do prazo para 

apresentação de Embargos (30 dias), nos estritos termos do Art. 16, III, da 

L.E.F. XI. Proceda-se o registro da penhora, nos termos do que determina 

o Art. 7º, inciso IV, da supramencionada Lei. XII. Nos moldes do que 

dispõe o Art. 19, da Lei 6.830/80, não sendo opostos Embargos à 

Execução ou sendo estes improcedentes, designe-se data para 

realização dos leilões dos bens penhorados, publicando-se o respectivo 

edital, nos termos do Art. 22, §§ 1º e 2º, da L.E.F., intimando-se as partes 

da data designada, devendo constar do referido edital o valor do bem a 

ser leiloado e se há alguma restrição sobre ele. XIII. Intime-se, ainda, na 

mesma oportunidade o depositário para apresentar o bem em Juízo com 

antecedência de 24 (vinte e quatro) horas do leilão. Não sendo encontrado 

o bem, deverá o depositário fiel depositar o seu valor equivalente em 

dinheiro devidamente corrigido, em igual prazo (24 horas), sob pena de 

crime de desobediência. XIV. Em caso de arrematação do bem leiloado, 

decorrido o prazo legal, expeça-se a Carta de Arrematação, com ordem 

de entrega do bem. XV. Frustrado o segundo leilão, intime-se o Exeqüente 

para manifestar-se nos autos. XVI. Expeça-se o necessário. XVII. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de Agosto de 2016. Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoAssinado Digitalmente".Assinado digitalmente EDSON 

DIAS REIS Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 

(trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 5 de setembro de 2018 LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Notificação

Notificação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001861-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

DENIS KALLER ROTHSTEIN (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO 

MASTER I (RÉU)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (RÉU)

JOSEMAR RAMIRO E SILVA (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO 

(RÉU)

CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISETORIAL (RÉU)

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA. - EPP (RÉU)

WELLINGTON DE MOURA PORTELA (RÉU)

DIFERENCIAL CORRETORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS SA (RÉU)

LUIZA FRANCESCHINI CHADE (ADVOGADO(A))

FABRICIO MIGUEL CORREA (ADVOGADO(A))

JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA Justiça 

Gratuita PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS Juízo Deprecante: JUÍZO 

DA COMARCA DE Rondonópolis - MT Juízo Deprecado: COMARCA DE 

PORTO ALEGRE-RS Dados do Processo:  Processo : 

1001861-85.2018.8.11.0003 Valor causa: R$ 7.669.093,44 Tipo: Cível 

Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JOSEMAR RAMIRO E SILVA, 

WELLINGTON DE MOURA PORTELA, BNY MELLON SERVICOS 

FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

S/A, DIFERENCIAL CORRETORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS SA, 

FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO, 

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO 

MASTER I, AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA. - EPP, CORAL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL FINALIDADE: 

NOTIFICAÇÃO DA REQUERIDA DIFERENCIAL CORRETORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

92.885.631/0001-53, com sede na Av. Carlos Gomes, nº1100, Bairro 

Auxiliadora, Porto Alegre-RS, CEP: 90480-001, telefones (51) 3321-7081 / 

(51) 3321-7013, podendo ser citada na pessoa de seu Diretor-Presidente, 

o Sr. PEDRO LUIZ SZABO, Av. Juca Batista, n° 8.000 ou n° 334, Bairro 

Belém Novo, CEP 917.812-00, Porto Alegre/RS, para, dentro do prazo de 
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15 (quinze) dias, oferecer manifestação por escrito, querendo, nos termos 

do § 7º e 8º, do art. 17, da Lei nº 8.429/92, podendo ser instruída com 

documentos e justificações. Decisão/Despacho: "(...) Ante o exposto, 

indefiro o pedido de liminar consistente em indisponibilidade dos bens dos 

réus, ressaltando que a medida poderá ser reavaliada e concedida caso 

advenha elementos que alterem o quadro de provas apresentado. 

Notifiquem-se os requeridos para, no prazo de quinze (15) dias, 

oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 

documentos e justificações – art. 17, §§ 7º e 8º da Lei nº 8.429/1992. 

Notifique-se o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de 

Rondonópolis – IMPRO e o Município de Rondonópolis, para que manifeste 

sobre o seu interesse na presente ação, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 17, § 3º da Lei nº 8.429/92. Após, retornem-se os autos 

conclusos para os fins dos §§ 8º e seguintes do art. 17 da mesma lei. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito." Rondonópolis - MT, 06 de 

setembro de 2018. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito(a) CERTIFICO ser 

autêntica a assinatura supra, do MM., Juiz desta Vara/Comarca, Dr. Edson 

Dias Reis. JEANNIE CARLA COSTA GONCALVES Gestora(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006361-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Recebo os embargos à execução fiscal para discussão, eis 

que tempestivos e garantido o juízo por meio do seguro-garantia oferecido 

nos autos principais – processo nº 1001661-78.2018.8.11.0003, id. 

14209395 -. Ora, é certo que o art. 9º, II da Lei nº 6.830/80 prevê a 

possibilidade de garantia da dívida através da modalidade de fiança 

bancária ou seguro garantia, satisfazendo assim a exigência legal. Nesse 

contexto, a exequente ofereceu na execução fiscal o seguro garantia com 

força suficiente para garantir o juízo, uma vez que, em princípio, preenche 

os requisitos de liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, 

previsão de atualização do débito pelos índices legais, cláusulas de 

renovação do seguro. Ainda, aprecio na oportunidade, o pedido de 

atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme 

requerido pelos embargantes. Importante salientar que o efeito suspensivo 

pode ser atribuído aos embargos à execução fiscal se preenchidos os 

requisitos do art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º do CPC/73), 

conforme julgamento do REsp 1272827/PE pelo Superior Tribunal de 

Justiça, sob o regime de recursos repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS 

EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E 

ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO 

(FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU 

INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM 

EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra 

geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor 

somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 

1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), 

nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa 

reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro 

de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 

Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 

(Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, 

em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente 

admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo 

derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando 

suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na 

citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - 

Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 

1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a 

LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do 

devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente 

pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula 

rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação 

histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos 

executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 

1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito 

público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico 

concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções 

Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito 

suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos 

embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre 

no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação 

subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, 

admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei 

n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a 

opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de 

efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não 

se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 

1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 

inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “o juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes”. Com efeito, no caso em tela, permite 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado, revelada na 

pretensão de anulação dos créditos tributários por meio desses embargos 

à execução, bem como presente ainda o periculum in mora, uma vez que o 

prosseguimento das diversas execuções propostas pela Fazenda Pública 
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Municipal originadas de multas do PROCON poderão acarretar prejuízos ou 

até mesmo inviabilização da atividade comercial da embargante. Não se 

pode olvidar que, no caso, a execução encontra-se garantida por meio do 

seguro-garantia ofertado pela parte embargante. Partindo dessas 

premissas, uma vez que preenchidos os requisitos legais estabelecidos 

na LEF e no CPC: 1) Atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo; 

2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

1001662-63.2018.8.11.0003 e determino o apensamento dos presentes 

embargos; 3) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que 

pretende produzir; 4) Junte-se cópia da presente decisão à execução. Int. 

Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1007469-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO 02038245126 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Cuida-se de “Pedido Antecedente de Tutela de Urgência de 

Natureza Cautelar” movida por VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO – 

BABY KUT em face do Estado De Mato Grosso, sustentando como causa 

de pedir que: “A Autora foi surpreendida com a notificação de Certidão de 

Dívida Ativa n. 2018461, que conforme teor da notificação fora inscrita no 

presente exercício, onde consta um crédito em favor do Estado Requerido, 

que com as cominações legais alcança o valor de absurdos R$ 

13.567.788,11 (treze milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, 

setecentos e oitenta e oito reais e onzo centavos). Este valor conforme o 

aviso de cobrança em anexo, refere-se à infração por suposta: “FALTA 

DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA”, tendo sido assim 

descrita: “Deixou de recolher e/ou recolheu a menor O ICMS Estimativa 

simplificada devida pela aplicação tributária média apurada para a CNAE 

em que tiver enquadrado.” Foi assim a Autora enquadrada no Art. 30, V da 

Lei 7.098/98 de 30/12/1998, que nos termos do aviso de cobrança 

recebeu nova redação pela lei 9.226/09, tendo assim recebido penalidade 

prevista no Art. 45, I, d da Lei 7.098/98 que também recebeu nova redação 

dada pela Lei n. 7.867/2.002. (...) Buscando junto ao Requerido acerca do 

fato gerador do crédito a Autora verificou que tratou-se de nota fiscal cuja 

cópia segue em anexo, emitida pela empresa Cassia A. Nunes Cia Ltda – 

ME, com sede em Maringa – PR, onde foram adquiridos o total de 5 itens de 

vestuário infantil, que somaram o valor total de R$ 136,50 (cento e trinta e 

seus reais e cinquenta centavos), mas que equivocadamente fora lançado 

no campo “VALOR DO FRETE” a quantia de R$ 91.770.100,30 (noventa e 

um milhões, setecentos e setenta mil e cem reais e trinta centavos). 

Somente quando fora inscrita na Dívida Ativa e teve sua atividade 

paralisada, sendo inclusive impedida de emitir NF junto ao Requerido, e 

ainda fora excluída do simples nacional, esta buscou junto à empresa que 

emitiu a Nota Fiscal de forma equivocada que procedesse com a 

alteração, o que foi prontamente atendido, gerando assim a Carta de 

Correção Eletrônica – Cce que também segue em anexo, onde fora 

alterado o campo “VALOR DO FRETE” passando o mesmo a contar com o 

valor de R$ 0,00. (...) Portanto, em face da ilicitude cometida pelo 

Requerido em desfavor da Autora, sendo evidente que não há como se 

sustentar a inscrição, pois o equívoco há muito já fora reparado, e não se 

deu por culpa da Autora, e ainda dos enormes prejuízos que estes possa 

incidir com a paralização de suas atividades, gerando enormes prejuízos, 

em face da ilicitude da inscrição, faz se necessário a tutela judicial 

pleiteada para que seja albergado o direito da Autora demonstrado nesta 

sede, e, extirpado a ilicitude que está sendo cometida pelo Requerido.”. 

Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de urgência 

determinado que: “Deferir liminarmente e inaudita altera pars, a presente 

tutela de urgência na forma de cautelar em caráter antecedente, 

determinando pelos meios disponíveis do Juízo a imediata ordem de 

suspensão da inscrição de crédito na dívida ativa objeto da CDA n. 

2018461, advindo do processo administrativo n. 323804/54/28/2017;” 

Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se 

apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Na espécie, todavia, a pretensão se reveste de 

natureza cautelar, almejada em procedimento de tutela cautelar em caráter 

antecedente, previsto no artigo 305 do Código de Processo Civil que, por 

sua vez, traz a seguinte redação: “Art. 305. A petição inicial da ação que 

visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide 

e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem 

natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.” De toda 

forma, com o advento do novo Código de Processo Civil, para a 

antecipação dos efeitos da tutela, seja ela de natureza cautelar ou de 

urgência (satisfativa), são exigidos os mesmos requisitos, quais sejam, 

aqueles descritos no artigo 300 do referido diploma processual, não 

olvidando da redação do artigo 301 que assevera que a tutela de urgência 

de natureza cautelar poderá ser efetivada por qualquer medida idônea que 

tenha poder de “asseguração do direito”. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão na 

espécie traz elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a 

plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a 

relevância do fundamento. Na espécie, a certidão de Dívida Ativa nº 

2018461, no valor de R$ 13.567.788,11 (treze milhões quinhentos e 

sessenta e sete mil setecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), 

decorre, em princípio, da falta de recolhimento do ICMS Estimativa 

Simplificada – id. 15169285 -, possuindo como fatos geradores 

irregularidades ocorridas em 09/2016 e 01/2017. Ocorre que a parte 

autora demonstrou de forma significativa que o fato gerador de 01/2017, 

com valor original de R$ 6.883.673,05 (seis milhões oitocentos e oitenta e 

três mil seiscentos e setenta e três reais e cinco centavos) é proveniente 

da cobrança de ICMS da Nota Fiscal-eletrônica de chave de acesso nº 

4116 1218 8897 4600 0244 5500 1000 0004 3414 4494 5350, no valor de 

R$ 91.770.236,80 (noventa e um milhões setecentos e setenta mil 

duzentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), a qual foi emitida 

com erro no valor do frete. Nesse contexto, restou comprovada a carta de 

correção eletrônica (CCE) autorizada, com a retificação do valor do frete 

para (R$ 0,00), e, por consequência, do valor total da nota fiscal para a 

quantia de apenas R$ 136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta 

centavos). Com efeito, é cristalino o equívoco ocorrido no preenchimento 

da nota fiscal, eis que o valor do frete é estratosférico quando trazidos à 

realidade dos produtos adquiridos, não tendo a parte autora concorrido 

para o suposto fato gerador, o que, em princípio, demonstra a boa-fé e a 

plausibilidade do direito invocado, o que se confirmado em sentença, 

poderá eximi-lo do débito tributário imputado. Nesse sentido, é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso 

análogo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PREENCHIMENTO DA 

NOTA FISCAL – OMISSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE PRODUTOR 

RURAL – EXISTÊNCIA APENAS DO CPF DO DESTINATÁRIO – ERRO DE 

FATO – ANULAÇÃO DO TAD - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

REDUZIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É de ser anulada TAD 

em razão da ausência no preenchimento da Nota Fiscal da Inscrição 

Estadual de produtor rural, uma vez que afastaria o benefício fiscal da 

pessoa jurídica, erro de fato caracterizado. (Ap 68268/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015) De outro 

lado, levando-se em consideração o valor de R$ 13.567.788,11 (treze 

milhões quinhentos e sessenta e sete mil setecentos e oitenta e oito reais 

e onze centavos), resta impossível impor a um empresário individual o 

pagamento dessa quantia. Além disso, em princípio, o periculum in mora 

restou demonstrado, uma vez que é cediço que a manutenção da 

inscrição em Dívida Ativa pode acarretar prejuízos econômicos no que 

tange ao acesso ao crédito pela parte autora. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela de urgência requerido, determinando a suspensão da 

exigibilidade da CDA nº 2018461 até ulterior deliberação. Cite-se o 

Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, e indicar as provas 

que pretende produzir, no prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 306 

do Código de Processo Civil, observando a regra do artigo 183 do mesmo 

diploma processual. Efetivada a tutela cautelar, a parte autora deverá 

formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cessar a eficácia da tutela concedida nos termos do artigo 309 do Código 

de Processo Civil. Se não apresentado o pedido principal dentro do prazo 

legal, voltem os autos conclusos para extinção. Com o pedido principal, 

intime-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma dos artigos 308, §4º e 335 do CPC. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612134 Nr: 2580-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ADRIANE BEATRIZ DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE SOUZA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O, Thainá Loula - OAB:24728

 Intimação do advogado do Réu Gilmar de Souza Franco, Dr. Josimar Loula 

Filho - OAB/MT 14290, para fornecer o atual endreço da testemunha 

PEDRO HENRIQUE AYLA BARBOSA, em virtude do teor da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fl. 294.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678534 Nr: 10145-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZELIA FRANCISCA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 3. Dispositivo.I – Afasto as preliminares arguidas pela defesa, pelos 

motivos acima mencionados, confirmando o recebimento da denúncia.II – 

INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva da autuada seja 

por prisão domiciliar ou outras medidas.III – Presto, nesta data por ofício, 

(80/2018 – GAB), as informações requisitadas.IV – Baixo os autos 

acompanhados do ofício de informações.V – Ciente da decisão proferida 

no HC nº 1010078-29.2018.8.11.0000, suspendo as determinações da 

decisão de fls. 123, ou seja, a ré opta por permanecer nesta comarca, 

ainda que aqui não tenha cela especial à detentas com nível superior.VI – 

Considerando que as alegações da defesa não detêm condições de levar 

a absolvição sumária nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal 

ou demonstram ser desnecessária a instrução criminal, designo para o dia 

03 de outubro de 2018, às 14h50min horas (MT), audiência de instrução e 

julgamento.VII – Requisitem-se/intimem-se as testemunhas, restando 

autorizada a expedição de missivas. VIII – Intime-se a defesa e o Ministério 

Público quanto a esta decisão.IX – Oficie-se, com urgência, a penitenciária 

local, informando acerca da suspensão da decisão que determinou o 

recambiamento da ré.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612134 Nr: 2580-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ADRIANE BEATRIZ DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE SOUZA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/O, Thainá Loula - OAB:24728

 I – Considerando que na data apaziguada este Magistrado estará em gozo 

de licença redesigno o ato para o dia 09 de novembro de 2018, às 

15h30min, para realização de audiência de instrução e julgamento.

II – Cumpra-se as demais determinações da decisão anterior.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 664888 Nr: 13217-42.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR PORTO - OAB:, 

ILDEMAR BARBOSA ALVES - OAB:24628/0

 Vistos etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do pedido formulado pela defesa às fls. 55/57.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 619079 Nr: 2175-98.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Flores Schendroski 

- OAB:21669, Vinicius Piccini Nunes - OAB:25086/O

 Vistos etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

da resposta à acusação apresentada às fls. 57/61.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 628753 Nr: 1367-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RIBEIRO COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172 MT

 Vistos etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do pedido formulado pela defesa às fls. 64/67.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679839 Nr: 11397-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALBINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATE DE FARIA - 

OAB:39.737/GO

 INTIMAÇÃO DO DR. MARCIO CARRATTE DE FARIA- OAB/GO, PARA 

QUERENO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTAR OS QUESITOS A 

SEREM ESCLARECIDOS PELA PERÍCIA TÉCNICA, NOS AUTOS DE 

INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL Nº 11647-84.2018.811.0064- CÓDIGO 

680106, QUE FIGURA COMO RÉU ADRIANO ALBINO NASCIMENTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672049 Nr: 4336-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON KAIKE CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.
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Diante do não comparecimento injustificado da testemunha Camila Giselle 

dos Santos Vieira, devidamente intimada (fl. 93), não me resta alternativa 

senão redesignar a presente audiência para o dia 21 de setembro de 2018 

às 13h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Camila 

Giselle dos Santos Vieira, pois, apesar de intimada (fl. 93), não 

compareceu à presente audiência e não justificou a sua ausência.

Requisite-se o réu.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, com máxima urgência por tratar-se de processo com réu 

preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 666358 Nr: 14490-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:24628/0

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Vagno Braz Marques, 

Maura Rosa Pinto e Edinamar Moraes dos Santos Martins, para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais.

Solicitem-se informações a respeito do cumprimento da carta precatória de 

fl. 165, expedida com a finalidade de inquirir a vítima Rosenilda Pereira da 

Silva e que tinha audiência agendada para esta data na parte da manhã, 

conforme consulta ao sítio do TJMT. Diligencie-se inclusive por meio 

telefônico, por tratar-se de processo com réu preso, providenciando-se 

sua juntada com máxima urgência.

Com a juntada da missiva (fl. 165) devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução processual e determino seja concedida vista dos 

autos ao Ministério Público e, após intime-se à defesa para que 

apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco 

dias.

Tudo cumprido, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se COM MÁXIMA CELERIDADE, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO DE ACUSADO PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676104 Nr: 7968-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES HENRIQUE GOMES, MAICKON GULITI 

DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onorio Gonçalves da Silva Junior - OAB:

 .Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, mais 

precisamente no que tange às circunstâncias em que se consumou o fato 

delituoso (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e vítimas 

idosas) e receio de que o denunciado volte à prática criminosa, mostra-se 

totalmente inadequada e insuficiente à aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

formulado pela defesa. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

instrutória designada nestes autos (fls. 139).Intime-se, notifique-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 657319 Nr: 6639-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATTAN FERNANDO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 INDEFIRO ao réu JHONATTAN FERNANDO SILVA FERREIRA o direito de 

recorrer em liberdade, mantendo sua custódia cautelar.Proceda-se com as 

comunicações conforme dispõem os itens 7.16.1 e seguintes da 

CNGCGJ/MT.Proceda-se à retificação do nome do acusado no sistema 

Apolo e capa dos autos, devendo constar “Jhonattan Fernando Silva 

Ferreira” em vez de “Jhonattan Fernando DA Silva Ferreira”, conforme 

certidão de nascimento de fls. 54, de modo a evitar irregularidades na 

folha de antecedentes criminais do acusado.CONDENO o acusado ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Transitada em julgado 

esta sentença condenatória, determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) 

no rol do(s) culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III 

da CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de execução penal definit iva, 

encaminhando-se ao juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as 

baixas e cautelas de estilo.Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676241 Nr: 8090-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FIRMINO RODRIGUES, VANUZA 

ALVES DA SILVA, RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O

 Intimação do Dr. José Pedro Matias, OAB/MT nº. 18.304, para, no prazo 

legal, apresentar Resposta à Acusação em favor do acusado Rodrigo 

Henrique Silva dos Santos, bem como para audiência designada para o dia 

03 de outubro de 2018, às 17h15min, a ser realizada neste Juízo da 2ª 

Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 667344 Nr: 375-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:13.965

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o acusado preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 10 de outubro de 2018, às 14h05min.

Intime-se o acusado e o seu defensor para que compareçam à audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 650796 Nr: 467-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL NERYS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que foi realizado o confronto datiloscópico entre as 

digitais colhidas do acusado na ocasião da sua prisão e os Prontuários 

Civis de Flávio Henrique Nerys Soares e Rafael Nerys Rodrigues, cujo 

laudo foi juntado às fls. 45/51, concluindo pela coincidência das referidas 

digitais com a pessoa de Flávio Henrique Nerys Soares.

Desse modo, não restam dúvidas que a pessoa denunciada na presente 

ação penal se trata de FLÁVIO HENRIQUE NERYS SOARES, o qual, 

consoante informado pelo defensor público à fl. 69, informou o nome do 

seu irmão na ocasião da sua prisão, motivo pelo qual determino a 
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retificação da autuação e registro do processo para constar o nome 

correto do acusado.

Por fim, consigno que o réu encontra-se preso na penitenciária Major Eldo 

de Sá Corrêa (Mata Grande), neste município e Comarca, por força de 

decisão proferida por este Juízo, nos autos das ações penais de cód. 

636823 e 660291. Assim, expeça-se mandado de citação do acusado 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se não constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-lo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 606102 Nr: 3913-92.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público 

contra sentença que reconheceu a prescrição virtual e extinguiu a 

punibilidade do acusado, em relação ao crime de homicídio culposo na 

direção de veículo automotor (art. 302 da lei 9.503/1997 – Código de 

Trânsito Brasileiro).

O representante ministerial já apresentou as razões do recurso, restando 

apenas as contrarrazões a serem apresentadas pela defesa.

Assim, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar as 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos para a manifestação judicial 

concernente ao disposto no art. 589 do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 607522 Nr: 5367-10.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR NOGUEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA MORTARI LOFTI - 

OAB:246.694, PATRÍCIA GAMARANO BARBOSA - OAB:383.651

 .Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.Ademais, deverá o 

oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço residencial e/ou comercial, 

onde poderá ser localizado para fins de futuras intimações.Cumpra-se o 

art. 1.453 da CNGC.Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério 

Público às fls. 181/182.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Intime-se. 

Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675013 Nr: 6937-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO VENTURA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado HAROLDO 

VENTURA DE AMORIM como incurso na pena do art. 155, caput, c/c artigo 

14, II, do Código Penal.No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida 

como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não 

ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 334117 Nr: 4933-89.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIO MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a punibilidade do acusado foi extinta às fls. 121, 

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

O réu, por meio de advogado constituído, pugnou pela restituição da fiança 

recolhida à fl. 47.

No caso em tela, verifico que o pedido merece acolhimento, e a restituição 

do valor da fiança ao sentenciado, de forma atualizada e sem desconto, é 

medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 337 do Código de 

Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Considerando que o acusado já informou conta corrente para depósito do 

valor a ser restituído às fls. 136/137 e 141/142, expeça-se alvará de 

liberação do valor objeto de depósito judicial.

Após a efetiva restituição do valor, arquivem-se os autos, procedendo as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677085 Nr: 8838-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Leda Wilma dos Santos 

e Gildazio Alves dos Santos, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais.

Oficie-se a POLITEC para que encaminhe a este Juízo os laudos 

referentes a arma de fogo apreendida neste autos, bem como referente a 

quebra de sigilo de dados, no prazo de 10 (dez) dias.

A seguir, vista às partes para alegações finais, e conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 338543 Nr: 2347-45.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAO ERMIRO MATOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do exposto, considerando que o delito em tela é de menor potencial 

ofensivo, DECLINO da competência jurisdicional em favor do JUIZADO 

ESPECIAL CRIMINAL desta comarca, para onde determino a redistribuição 

destes autos, com as nossas homenagens e providências legais 

necessárias.Procedam-se às devidas anotações.Int imem-se . 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675689 Nr: 7580-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI EMILIO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado CLAUDINEI EMÍLIO PAES como 

incurso na pena do art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal.No que 

tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640240 Nr: 1762-17.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SOARES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Assim, em relação ao delito de lesão corporal, determino seja extraída 

cópia integral dos autos e remetida ao JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL desta 

comarca, para as providências necessárias.No mais, diante do teor da 

decisão de fls. 189/191, a fim de conferir prosseguimento ao feito em 

relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, 

manifestem-se o Ministério Público e a Defesa, em 10 (dez) dias. 

Proceda-se às retificações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 632269 Nr: 4174-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ALVES PINHEIRO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 Com efeito, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 

29.01.2016 (fls. 49), houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que 

decorrido o prazo prescricional previsto na legislação penal pátria.Pelo 

exposto, com fundamento no art. 107, IV, c/c e 109, VI, 115 todos do 

Código Penal, declaro extinta a punibilidade do réu JONATHAN ALVES 

PINHEIRO FERNANDES.Dessa forma, com fundamento nos arts. 336 e 347 

do Código de Processo Penal, desde já autorizo o levantamento do valor 

recolhido a título de fiança, conforme documento de fls. 28 e 33. Para 

efetivação da ordem, determino a expedição do alvará correspondente. 

Publique-se. Registe-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675129 Nr: 7065-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.Homologo a desistência da inquirição das testemunhas 

Anderson e Gilberto, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais.Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, no presente 

caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção 

da prisão cautelar da denunciada, pois depois de analisados os elementos 

produzidos nos autos e, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, constatou-se que a acusada não possui outros 

registros criminais, de modo que não há circunstâncias capazes de 

comprovar que a mesma coloca em risco a ordem pública.Ademais, o 

crime noticiado não é considerado grave e não foi praticado com violência 

ou grave ameaça à pessoa, não havendo, portanto, elementos 

suficientemente aptos a demonstrar que a sua liberdade coloca em risco a 

sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente 

tutelada pela norma processual penal pátria (art. 312 do CPP).Além disso, 

não há clamor público acerca dos fatos, tampouco existem evidências de 

que a ré buscará obstar a aplicação da lei penal ou a prejudicar o 

desenvolvimento da instrução criminal.Nessa perspectiva, não estando 

presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há 

que se conceder a liberdade à acusada, nos termos do art. 310, III do CPP. 

Outrossim, as informações contidas nos autos demonstram ser 

suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da 

prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.Pelo exposto 

e, em consonância com o parecer ministerial, REVOGO a prisão preventiva 

de DAYANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS, mediante a imposição 

das seguintes condiçõe(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670000 Nr: 2493-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HELTSON MARTIN GUTSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SHENDROSKI - 

OAB:OAB/MT 21669/O, JENNEFER ARAUJO VASCONCELOS - 

OAB:24519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , INTIMANDO o 

procurador da(s) parte(s) requerente(s), Dr. Affonso Flores Schendroski - 

OAB/MT - 21669/0 e Dr. Jennefer Araujo Vasconcelos - OAB/MT 24519/O, 

da audiência designada para o dia 01/10/2018 às 15h50min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 645506 Nr: 6371-43.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DOS SANTOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a defesa requereu a redesignação do 

presente ato (fls. 95/97), devido ao fato de o acusado estar impossibilitado 

de comparecer por motivos de saúde, conforme documento de fl. 97. 

Assim, não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência 

para o dia 09 de outubro de 2018, às 13h30min.

Ante o teor da certidão de fl. 98, expeça-se carta precatória ao Juízo da 

comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de proceder ao interrogatório do 

acusado e intimar o acusado acerca da audiência designada neste Juízo.

 Requisitem-se os investigadores de polícia Ramão Geraldo Barbosa e 

Jebson Ribeiro do Nascimento.

Saem os presentes intimados da nova data de audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 629505 Nr: 1921-91.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Processo em ordem, determino o cumprimento da decisão retro que 
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extinguiu a punibilidade do(a) acusado(a), bem como o levantamento do 

valor pago a titulo de fiança.

Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 654925 Nr: 4406-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Vistos, em correição.

Antes de decidir sobre a citação editalícia do acusado e da decretação de 

sua prisão, determino que o Sr. Gestor Judiciário certifique se o réu tem 

comparecido em juízo, conforme determinado no auto de prisão em 

flagrante de código 653525.

Após, tornem os autos conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 645506 Nr: 6371-43.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DOS SANTOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público ofereceu proposta 

de suspensão condicional do processo (fl. 44).

Foi designada audiência com tal finalidade, mas o acusado, apesar de 

citado e intimado (fl. 51), não compareceu à aludida audiência e 

apresentou resposta à acusação (fls. 73/74).

Assim, tendo em vista que a audiência marcada para o dia 13.02.2018 não 

se realizou em razão da redistribuição do processo, a fim de dar 

efetividade ao mandamento constitucional previsto no art. 5º, inciso 

LXXVIII, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

agosto de 2018, às 16h00min.

Expeça-se mandado de intimação para o réu Alex dos Santos Matos e a 

testemunha Maria Gomes dos Santos.

Requisitem-se os policiais militares Ramão Geraldo Barbosa e Jebson 

Ribeiro do Nascimento.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 654925 Nr: 4406-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680114 Nr: 11654-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN JUNIOR COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B

 Vistos etc.

 Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para realizar o 

interrogatório do réu para o dia 02 de outubro de 2018, às 16h40min.

Intime-se e requisite-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Deixo de intimar o advogado constituído pelo réu, tendo em vista ser sua 

obrigação acompanhar a tramitação da missiva perante o juízo deprecado, 

desde que, evidentemente, ciente de sua expedição, nos termos da 

Súmula n. 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676146 Nr: 8004-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABELLY FERNANDA LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249 MT

 Vistos etc.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

Juízo de origem, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659378 Nr: 8423-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:OAB/MT 3.714

 Vistos etc.

Defiro a juntada de instrumento de procuração “ad judicia” por parte da 

defesa.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Sandra de Almeida 

Martins, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Para a oitiva das testemunhas restantes e interrogatório do réu, designo o 

dia 04 de outubro de 2018, às 13h30min. Determino a condução coercitiva 

da testemunha Francisco Borges do Nascimento (intimada e ausente a 

este ato), bem ainda a requisição da testemunha Wesley de Almeida 

Bilhares,, que está na cadeia local, consoante informou a vítima.

 Requisite-se o réu.

Os presentes saem intimados.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 748 de 891



Proceda-se ao necessário, cumprindo-se com atenção e urgência, haja 

vista que se trata de processo de acusado preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673830 Nr: 5890-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK MENDONÇA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante da inquirição das testemunhas e interrogatório do réu neste ato, 

declaro encerrada a instrução e determino seja concedido vista dos autos 

à Defensoria Pública para que apresente seus memoriais finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673271 Nr: 5402-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FARIAS COSTA, HENRIQUE MARTY 

NERYS RODRIGUES, JEFERSON RODRIGUES SCHUWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Vagno Braz Marques, 

testemunhas Izabel Ferreira Rodrigues, Wires de Oliveira Silva, Marta 

Cardoso e Juliano de Tal para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva das vítimas, das testemunhas, dos informantes e o 

interrogatório dos acusados neste ato, declaro encerrada a instrução 

processual e mantenho os autos conclusos em gabinete para proferir 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 668907 Nr: 1636-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Conforme acima aludido, consta a informação equivocada de fl. 175 de 

que o acusado não estaria mais recolhido na penitenciária da comarca de 

Várzea Grande, o que não condiz com a realidade, haja vista que este 

gabinete confirmou nesta data que o acusado está preso naquela Cadeia 

Pública. Essa informação é confirmada por meio do ofício n° 

1329/2018/PRRMESC/MT de fl. 189. Assim sendo, determino seja expedida 

carta precatória à Comarca de Várzea Grande/MT, em caráter de 

urgência, com as seguintes finalidades: 1) proceder a intimação do 

acusado para a audiência de instrução e julgamento que ora redesigno 

para o DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14H15MIN; 2) realizar o 

interrogatório do réu. De modo a evitar a reiteração das falhas ora 

constatadas quanto à localidade de prisão do réu, deverá este Juízo 

diligenciar via telefone junto ao Juízo Deprecado.

 No mais, determino a condução coercitiva das testemunhas acima 

mencionadas pelo parquet (DEISIELE PEREIRA DOS SANTOS e LEONARDO 

MARQUES DA SILVA) para o ato ora designado, no seguinte endereço: 

“Rua dos Artistas, n° 471, bairro Jardim Luz D’Yara em Rondonópolis/MT, 

(66) 9 9643 – 6981”.

Os presentes saem intimados. Cumpra-se com ATENÇÃO E URGÊNCIA, 

tudo de modo a evitar seja prejudicada a audiência ora designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680114 Nr: 11654-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN JUNIOR COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B

 Intimação do Dr. Ary da Costa Campos, OAB/MT nº. 16.944/B, para 

audiência de interrogatório designada para o dia 02 de outubro de 2018, 

às 16h40min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667011 Nr: 52-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado Marciano de Souza Silva 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Em tempo, diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

expedido pela I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, 

bem como das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ, 

diante da juntada do laudo pericial da arma, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa (após constituída) para, no prazo 

máximo de 10 dias, manifestarem se há algum interesse na manutenção do 

referido armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677826 Nr: 9468-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RENATO DA SILVA TOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ANTÔNIO RENATO 

DA SILVA TOMAS não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 
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ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.10.2018, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678377 Nr: 10002-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 (...) diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial de fl. 

92, DEFIRO a restituição de 01 (um) veículo VOLKSWAGEN POLO HATC, 

cor vermelha, ano 2018, Placa QCT 8282 e 01 (uma) motocicleta HONDA 

CB 650 f, cor vermelha, placa QCT 0794 ao requerente CARLOS ANTÔNIO 

SOUZA RIBEIRO, para tanto, determino que seja oficiado a Delegacia 

Especializada de Roubos e Furtos – DERF, para que providencie a entrega 

dos bens retromencionados ao requerente.DA RESPOSTA À 

ACUSAÇÃOAnalisando a defesa preliminar apresentada pelo réu, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal. Na forma do 

art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24.10.2018, às 15h30min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671814 Nr: 4151-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas/vítimas Saulo José 

da Silva, Roberto de Araújo Marques, Evanisio Bispo de Oliveira, John 

Willian Ferreira dos Santos, e Carlos, para que surtam seus efeitos legais 

e jurídicos.

Defiro o requerimento ministerial, expeça se oficio para o fim requerido.

Diante da inquirição das testemunhas, do interrogatório dos réus, com o 

retorno da carta precatória enviada para comarca de Poxoréo-MT a fim de 

inquirir a testemunha Sinvaldo Rocha da Silva, declaro encerrada a 

instrução processual e determino vista dos autos as partes pelo prazo 

igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente seus memoriais 

finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673745 Nr: 5815-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 Intimação do advogada Dra. Ellen Márcia Galvão Litacarmby OAB/MT 

16.989/O, para apresentar os memorias, dentro do prazo legal, uma vez 

que o acusado João Paulo Chaves Pereira informou a patrona como sua 

advogada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674158 Nr: 6175-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 Intimação do advogado Dr.WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/MT, 

para apresentação dos memoriais, dentro do prazo legal, uma vez que o 

acusado Jhullyo Heberty Nunis Brandão informou o patrono como seu 

advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674540 Nr: 6545-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT

 Intimação do advogado Dr. Alex Moreira Pereira OAB/MT 24.064/O, para 

apresentar os memorias, dentro do prazo legal, uma vez que o acusado 

Reinaldo dos Santos de Oliveira informou o patrono como seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674717 Nr: 6661-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SOUZA ARISTEU, WELLINGTON 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Felipe Nunes 

Cordeiro, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, e vitima, bem como o do interrogatório 

dos réus, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628773 Nr: 1387-50.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO CORREIA NEVES, CARLOS HENRIQUE 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Vistos.

Ante a manifestação ministerial à fl. 235, designo audiência para oitiva da 

vítima BRUNA RIBEIRO DE FREITAS para o dia 23.01.2019 às 14h00min, 

para tanto, intimem-se a testemunha no endereço indicado na cota retro.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641007 Nr: 2493-13.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MENDES PRUDÊNCIO, WESLEY 

GOMES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus ALEXANDRE 

MENDES PRUDÊNCIO e WESLEY GOMES AMARAL não vislumbro nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28.01.2019, às 14h50min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655321 Nr: 4767-13.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Ante a manifestação ministerial à fl. 166, designo audiência para oitiva das 

vítimas SEBASTIÃO BEZERRA e APARECIDO OLÍMPIO DOS SANTOS para 

o dia 23.01.2019 às 13h40min, para tanto, intimem-se as testemunhas no 

endereço indicado na cota retro.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640428 Nr: 1936-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO DE SOUZA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Weigert Duarte - 

OAB:14420

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ROMÁRIO DE 

SOUZA MONTEIRO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28.01.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653238 Nr: 2821-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEINIFER RODRIGUES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

Ante a manifestação ministerial à fl. 94, designo audiência para oitiva da 

vítima GEOVANA LOPES DE SOUZA para o dia 23.01.2019 às 13h30min, 

para tanto, intime-se a testemunha no endereço indicado na cota retro.

Considerando que a testemunha Debora Pereira da Rosa atualmente 

reside na cidade e comarca Capanema/PR, expeça-se carta precatória 

para oitiva da citada testemunha, em audiência a ser designada pelo d. 

juízo deprecado.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630699 Nr: 2887-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PEREIRA DE SOUZA, MARCELO 

GUEDES DE SOUZA, JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, EDNELSON 

JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MARCELO GUEDES 

DE SOUZA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23.01.2019, às 14h50min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657384 Nr: 6702-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ANTÔNIO CARLOS 

RODRIGUES ALVES não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28.01.2019, às 16h00min. No ato, sendo 
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possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612435 Nr: 2906-31.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 “Vistos.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido em 

decorrência da decisão de fls. 138/139.

 Acolho e torno parte integrante desta decisão os fundamentos utilizados 

pelo Advogado e pelo Promotor de Justiça, logo, REVOGO a prisão 

preventiva decretada em desfavor da ré, que deverá cumprir as seguintes 

medidas cautelares: a) manter o seu endereço atualizado; b) comparecer 

a todos os atos do processo.

Determino que a réu seja citada nesta oportunidade junto à secretaria da 

3ª vara criminal, ficando desde já o Advogado ciente do prazo legal para 

apresentação da resposta escrita.

Expeça-se alvará de soltura.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630874 Nr: 3019-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Jonas Gomes Martins vez que não manteve seu endereço atualizado 

nos autos desta ação penal.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Charles Rafael da 

Silva Santos para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e vitima, da revelia do réu, declaro 

encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637250 Nr: 8115-10.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GALHARDI TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância da ré e de sua 

defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, submetendo 

ao acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 1° do art. 

89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D) Pagamento da prestação pecuniária no valor de R$1.908,00 (um mil 

novecentos e oito) dividido em 10 parcelas de R$ 190,80 a qual ficará 

vinculada a estes autos 661801.

 Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635050 Nr: 6263-48.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PORFIRO DE ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até os dias de hoje, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.Ex positis, DECLARO POR 

SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada SÉRGIO PORFIRO DE 

ARAÚJO FILHO, qualificado nos autos, em virtude da ocorrência da 

prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, 109 

“caput”, inciso V e artigo 110, § 1º todos do Código Penal Brasileiro, e em 

consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal. Transitada em 

julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório. Recolham-se 

eventuais mandados prisionais em aberto. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621249 Nr: 4384-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRICIA REGIANE SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 Expeça-se carta precatória para a Comarca de Mineiros-GO, no endereço 

indicado em audiência, a fim de interrogar a ré Tricia Regiane Silva 

Mendes.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Gabriel Francisco 

Teixeira de Oliveira, e vítima Ana Paula Cristo de Campos, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

Solicito a devolução da carta precatória enviada para a Comarca de 

Várzea Grande-MT, mesmo sem o devido cumprimento.

Diante da ausência justificada a testemunha Lauro Marcio Osorio, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência para o 

dia 05 de novembro de 2018, ás 16h00min.

Requisite-se novamente policial Lauro Marcio Osorio.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 601142 Nr: 5578-80.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Milton da Silva Martins vez que não manteve seu endereço atualizado 

nos autos desta ação penal.
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Diante da dispensa de inquirição das testemunhas, da revelia do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638493 Nr: 326-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUZA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Intimação da advogada do acusado, Dra. Márcia Macêdo Galvão - 

OAB/MT nº 15.668, da audiência designada neste Juízo para o dia 

03/10/2018, às 13:30 horas, a qual será realizada na sala desta Terceira 

Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607723 Nr: 5574-09.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Defiro o requerimento da defesa, determinando a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Primavera do Leste-MT, a fim de inquirir a 

vítima Valdenes Lopes de Assis, com prazo de cumprimento de 30 dias 

destacando que se trata de processo incluso na meta do CNJ.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 110 que o réu Roniclei Ferreira da 

Silva apesar de intimado deixou de comparecer, ou justificar sua ausência 

a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os efeitos legais do 

instituto.

Diante da inquirição das testemunhas, da revelia do réu, com o retorno da 

carta precatória enviada para a Comarca de Primavera do Leste-MT a fim 

de inquirir a vítima Valdenes Lopes, declaro encerrada a instrução 

processual e determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e 

sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612435 Nr: 2906-31.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Intimação ao Dr. Cleyson Batista da Silva, OAB/MT 19.275, para 

apresentar resposta à acusação da acusada Rosimeire Batista da Silva, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626388 Nr: 8368-32.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DA SILVA, IARA PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARK DE FREITAS 

- OAB:MT 15143

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância da ré e de sua 

defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, submetendo 

ao acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 1° do art. 

89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D) Pagamento da prestação pecuniária no valor de R$1.000,00 (um mil) 

dividido em 10 parcelas de R$ 100,00 a qual ficará vinculada aos autos 

661801.

 Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 604005 Nr: 1757-34.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante ausência da vítima, restou prejudicada a presente solenidade, 

sendo assim, designo audiência para o dia 22 de novembro de 2018, ás 

16h00min.

Intime-se a vítima no endereço indicado pelo réu em audiência.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664013 Nr: 12493-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RODONETTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, 

RONALDO JOSÉ CESCONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PRESTES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA MULLER - OAB:, 

Jéssica Thais Fabiano Cassol Muller - OAB:23.895-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do requerente, Dra. Jéssica T. F. C. Muller - 

OAB/MT nº 23.895, da Audiência de Reconciliação designada nestes 

autos para o dia 01/10/2018, às 17:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615819 Nr: 6494-46.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 Intimação do patrono da requerida, Dr. CÉLIO PAIÃO, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe nos autos o endereço atualizado da requerida, 

a fim de intimá-la para audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 319457 Nr: 4263-22.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALFREDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 Pelo exposto, forte no artigo 316, CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA e, CONCEDO a liberdade provisória a 
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DIOGO ALFREDO PEREIRA DA SILVA, bem como imponho as seguintes 

medidas cautelares:1) Comparecer mensalmente a este juízo, a fim de 

informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);2) Comparecer a 

todos os atos do processo (art. 319, VIII); 3) Não mudar de residência ou 

se ausentarem da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso 

prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e4) Não frequentar lugares de 

má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP). Ademais, expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do denunciado, para 

colocá-lo em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Outrossim, analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu 

DIOGO ALLFREDO PEREIRA DA SILVA não vislumbro nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal. Na forma do art. 399 do Código de 

Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

29.01.2019, às 13h30min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada 

de declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678688 Nr: 10281-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GOMES GARCEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - 

OAB:154856/SP, EDER CLAI GHIZZI - OAB:126337/SP, LILIAN REIKO 

NAGAY - OAB:106225/SP

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha MARCOS ANTÔNIO SOUZA DA SILVA para o dia 

09.10.2018, às 17h30.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 319457 Nr: 4263-22.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALFREDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 (...) Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da 

que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em 

sentido estrito, sem efeito suspensivo.Sendo assim, como medida 

cautelar, tendo em mira que o réu se encontra em local incerto e não 

sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de 

habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, 

determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, salientando 

que o réu deve comparecer perante este juízo para ser citado e responder 

a presente ação penal, momento em que será imediatamente determinada 

a suspensão da presente medida. Doravante, arquive-se o feito 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico, sem prejuízo do 

prosseguimento do feito em caso de comparecimento do acusado. 

Ademais, nos termos do art. 109, IV do CP, após a data de 15/10/2022, 

voltem os autos conclusos para deliberação acerca da continuação da 

contagem da prescrição.Expeça-se e comunique-se o necessário.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 319457 Nr: 4263-22.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 (...) Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da 

que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em 

sentido estrito, sem efeito suspensivo.Sendo assim, como medida 

cautelar, tendo em mira que o réu se encontra em local incerto e não 

sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de 

habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, 

determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, salientando 

que o réu deve comparecer perante este juízo para ser citado e responder 

a presente ação penal, momento em que será imediatamente determinada 

a suspensão da presente medida. Doravante, arquive-se o feito 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico, sem prejuízo do 

prosseguimento do feito em caso de comparecimento do acusado. 

Ademais, nos termos do art. 109, IV do CP, após a data de 15/10/2022, 

voltem os autos conclusos para deliberação acerca da continuação da 

contagem da prescrição.Outrossim, de conformidade com a 

fundamentação supra, deixo de decretar a prisão preventiva do 

acusado.Expeça-se e comunique-se o necessário.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631570 Nr: 3654-92.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO MARIANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Willian Lopes Costa, e 

testemunhas Luciana Lopes Leau e João Lopes Leau.

Diante da não intimação da vítima e testemunhas, restou prejudicada a 

presente solenidade, sendo assim, designo audiência para o dia 22 de 

novembro de 2018, ás 16h25min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 600128 Nr: 4564-61.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ex positis, DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

acusada MAURICIO DOS REIS, qualificado nos autos, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, 109 “caput”, inciso V e artigo 110, § 1º todos do Código Penal 

Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal. 

Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório. 

Recolham-se eventuais mandados prisionais em aberto. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678726 Nr: 10318-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL, DARCI 
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RODRIGUES PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Autos nº 10318-37.2018.811.0064 – Cód. 678726Vistos.RECEBO a 

denúncia em todos os seus termos, dando os acusados GABRIEL DA 

SILVA PIMENTEL e DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO como incursos no 

artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 

41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP. 

Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do art. 396 e 

396-A do CPP, determino a citação dos acusados para responderem a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que eles 

poderão arguir preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação. Não havendo apresentação de defesa, desde 

já, nomeio a Defensoria Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) 

dias, concedendo-lhe vista dos autos.Apresentada a defesa, SE 

NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671999 Nr: 4288-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 4288-83.2018.811.0064 – Cód. 671999

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Elvis Borges de Oliveira como incurso (a) no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 629025 Nr: 1580-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MONTGOMERE PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Pedro Matias - OAB:

 Vistos em correição.

Cuida-se de interposição de Agravo em Execução com pedido de 

retratação da decisão que indeferiu a concessão do pedido de prisão 

domiciliar (fls. 163/164).

Analisando o feito, verifico que ainda não houve alteração da situação 

fática a ponto de motivar a alteração da decisão proferida. Assim, indefiro 

o pedido de retratação e MANTENHO a decisão agravada e no que tudo 

nela consta, pelos seus próprios fundamentos.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Às providências necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 294141 Nr: 2042-08.2004.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE DOS SANTOS BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ante o exposto, este juízo INDEFERE o pedido formulado pelo reeducando 

às fls. 629/632.Superada a primeira controvérsia, é pertinente analisar a 

impugnação ao cálculo de fls. 627/628, igualmente apontada pela defesa. 

[...] Assim, a fim de sanar quaisquer irregularidades, ainda que não se 

alterem os valores para fins práticos, este juízo JULGA remidos 112 

(cento e doze) dias, diante da soma dos 335 (trezentos e trinta e cinco) 

dias de trabalho atestados pelas planilhas de fls. 481, 581, 582, 583, 607 e 

608. [...] Deste modo, diante da impossibilidade de conceder o indulto ao 

recuperando, este Estado-Juiz INDEFERE o pedido de fls. 633/634.Por fim, 

ELABORE-SE novo cálculo de liquidação de pena, devendo ser 

observadas as disposições desta decisão.Com o aporte do cálculo, dê-se 

vista para as devidas manifestações e pedidos pertinentes, com urgência. 

Após, conclusos para homologação.Ciência ao Ministério Público. Intime-se 

a defesa.Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 608472 Nr: 6345-84.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19.275/MT, 

Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-MT, Onório Gonçalves da 

Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos.

Ante o teor da decisão proferida pelo Relator Ministro Ribeiro Dantas, no 

Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.726.121-MT 

(2018/0041310-2), tenho que não persiste mais os fundamentos que 

ensejaram a segregação do sentenciado.

 Assim, para que não cause constrangimento ilegal, verifica-se a 

necessidade do recuperando retornar ao cumprimento da pena no regime 

status quo ante.

Desse modo, expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso.

Intime-se o sentenciado à cumprir as condições fixadas às fls. 468/471.

Oficie-se à unidade de monitoração eletrônica para proceder a instalação 

da tornozeleira eletrônica no apenado.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 626940 Nr: 8840-33.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Vistos em correição.

Ante a manifestação da Defensoria Pública (fls. 157/158), conceda-se 

vista dos autos ao Parquet para que se manifeste acerca da concessão 

do Indulto, pleiteada pela defesa.

Após, tornem conclusos para deliberações.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 636560 Nr: 7552-16.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Vistos em correição.Cuida-se de executivo de pena do recuperando 

MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA, (...) 1.Comparecer mensalmente na 

Secretaria da 4ª Vara Criminal desta Comarca, para assinar o termo de 

comparecimento e comprovar o trabalho do mês, nos horários entre 12:00 

e 19:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;2.Recolher-se em sua 

residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no 

período compreendido entre 22 horas e 6 horas do dia seguinte. 3.Efetuar 

trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos 

autos, no prazo máximo de 30 dias, contados desta audiência 

admonitória;4.É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se da 

sua residência ou trabalho, exceto em situações devidamente justificadas 

ou em situações de caso fortuito ou força maior;5.É vedada a mudança de 

residência sem prévia comunicação judicial, bem como, devendo 

permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;6.Não 

frequentar lugares inapropriados;7.Não portar armas, nem brancas nem 

de fogo ;8.Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie 

de substância entorpecente;9.Não se envolver em qualquer tipo de 

infração penal (crime ou contravenção).O recuperando deverá ser 

cientificado de cada uma das condições acima, devendo ser advertido de 

que o descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a 

prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a 

REGRESSÃO de regime, conforme artigo 118, I, da LEP. Observe-se que, 

caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá 

formular requerimento em Juízo, sob pena de falta de autorização prévia 

implicar na REVOGAÇÃO do benefício e REGRESSÃO DE REGIME.O 

recuperando deverá transitar portando documento de identidade e cópia 

desta decisão para exibi-los quando solicitado.Encaminhe-se uma cópia da 

presente decisão ao recuperando.Ciência ao Ministério Público e intime-se 

a defesa.Expeça-se o necessário.Intime-se o recuperando no endereço 

de fl. 64.Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 613681 Nr: 4249-62.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN FELIPE DE MORAIS, WICTOR DOUGLAS 

PINHEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 1 – Relatório (...) 2 – Fundamentação. (...) 3 – Dispositivo I – Deste modo, 

INDEFIRO a manifestação ministerial de fl. 111 e RECEBO a denúncia, pois 

presentes indícios de autoria e materialidade. II – Designo para o dia 21 de 

janeiro de 2019, às 13h30min, para realização de audiência de instrução e 

julgamento. III – Cite-se o acusado Luan Felipe de Morais, devendo constar 

nos mandados os requisitos a que se refere o artigo 352 do CPP, 

intimando-o para comparecer em audiência designada. IV - Intime-se o réu 

Wictor Douglas Pinheiro de Souza. V – Intimem-se as testemunhas, 

requisitando-os aos seus superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º) VI 

– Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão. VII – 

Cumpra-se com urgência a decisão exarada nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646663 Nr: 7383-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁVIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699

 I - Relatório (...) II - Fundamentação (...) (...) Sem mais delongas, o caso 

em específico, as sanções impostas para as condutas tipificadas no artigo 

28 da lei 11.343/06 (advertência sobre os efeitos das drogas, prestação 

de serviços à comunidade e medida educativa comparecimento a 

programas ou cursos educativos), são medidas de prevenção, atenção e 

reinserção social dos usuários e dependentes de drogas. Destarte, o 

artigo 30 da Lei 11.343/2006 fixou em 2 (dois) anos o prazo de prescrição 

da pretensão punitiva, o qual no caso será reduzido pela metade, visto 

que o acusado possuía idade inferior de 21 anos de idade (artigo 115, do 

Código Penal), conforme a Carteira de Trabalho e Previdência Social de fls. 

56/57. Além disso, a prescrição pode ser alegada a qualquer tempo, 

desde que ainda não encerrada a instância ordinária, conforme preceitua 

o artigo 61, do Código de Processo Penal, c/c artigo 109, caput, do Código 

Penal. Desse modo, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 20 de 

abril de 2017, sem outra causa de interrupção prescricional (artigo 117, do 

Código Penal), assim, o fim da prescrição cessou em 20 de abril de 2018, 

ocorreu portanto, a perda da pretensão punitiva estatal. III – Dispositivo 

Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Sávio 

Henrique Souza Barbosa, conforme inteligência do artigo 30 da Lei 

11.343/06 c/c artigo 107, inciso IV e 115 ambos do Código Penal. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique - se. 

Registre - se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676658 Nr: 8433-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNNO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. 2.1. Da notificação do denunciado. A 

Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei. 2. 2.1. Da quebra 

de sigilo de comunicações telefônicas – degravação de aparelho celular e 

mensagens integrais nos celulares. (...) (...) 3. Dispositivo. I – Autorizo a 

realização de degravação e quebra de sigilo do aparelho celular 

apreendido na posse do indiciado, ou equivalente das mensagens 

integrais no celular do investigado (Aparelho celular MOTOROLA) no 

WhatsApp, Telegram, Kik, Skype, SnapChat, Facebook Mensenger, 

GoSMS Pro, Im+, WeChat, BBM, Viber, dentre outros aplicativos e outras 

redes sociais daquele com outros interlocutores, assim como em agendas, 

ligações recebidas, efetuadas, perdidas, mensagens SMS e equivalentes 

entre outras, nos eventuais celulares. II – Notifique-se o acusado para, em 

10 (dez) dias, apresentar defesa escrita, devendo ser questionado se 

possui advogado constituído e condições de constituir um; em caso 

negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta vara, 

devendo ser intimado para apresentar defesa, independentemente de 

nova decisão. III – Colham-se os antecedentes criminais, conforme 

requerido. IV – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, 

anotando-se o prazo de 05 (cinco) dias. V – Apresentada a peça de 

defesa, voltem-me conclusos para deliberar quanto ao recebimento da 

denúncia. VI – Oficie-se a autoridade policial responsável pelas 

investigações, comunicando acerca desta decisão para a extração de 

dados requerida, com posterior envio do respectivo laudo a esse juízo. 

Após a apresentação do laudo, dê-se nova vista ao Ministério Público. VII 

– Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 621184 Nr: 4320-30.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 
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Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior, da 

sentença de fl. 96/101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 636037 Nr: 7153-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAINA AUGUSTA RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da re, Dr. THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB/PR-68827, para apresentar defesa preliminar no prazo de 

10 dias, sob pena de comunicação ao Tribunal de Ética da OAB/MT.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615719 Nr: 6393-09.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON TEIXEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, Artigos 109, inciso VI 

c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro e, ainda, Artigo 61, caput, 

do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL 

em relação ao(s) delito(s) descrito no Artigo 129, § 9º do Código Penal em 

face do acusado JEFERSON TEIXEIRA SOARES, em razão de ter ocorrido 

a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que 

lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.Transitada em julgado esta sentença, 

o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Se houver fiança 

prestada nos autos, declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do 

artigo 337 do CPP.Ademais, fica cancelada a audiência aprazada para o 

dia 25/09/2018 às 16h30min (fl. 95).Por fim, determino que proceda-se 

com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em desfavor 

do acusado neste processo, bem como baixas e necessárias 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 

29 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621247 Nr: 4382-70.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 ... Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 24/09/2018, às 

15h30min.Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na 

audiência proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)

(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido Código, bem 

como, se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e 

ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, 

o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de 

prévio requerimento das partes. Procedam-se às notificações do(a)(s) 

acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério Público, ofendido(a)(s), 

testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e do assistente, 

requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas residentes em outras 

Comarcas ,  dep reque -se .No t i f i quem-se .  Às  p rov idênc ias . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 05 de Setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650223 Nr: 10437-66.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JUNIO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 10437-66.2016.811.0064 – Código 650223

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Maicon Junio Castro

 Data e horário: quarta-feira, 05 de Setembro de 2018, 17h06min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo e o acusado. Ausente a vítima.

 Vistos etc.

Ante a ausência momentânea da vítima, redesigno a audiência para o dia 

13/06/2019, às 17h.

Saem os presentes intimados.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

Maicon Junio Castro

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626810 Nr: 8697-44.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Geraldo de Lima - 

OAB:6256

 (...) INDEFIRO os pedidos de fls. 93 e fls. 94, tendo em vista que tais 

pedidos estão intempestivos, considerando que o momento oportuno para 

apresentar o rol de testemunhas é na resposta à acusação, consoante 

dispõe o Artigo 396-A, do Código de Processo Penal. Ademais, 

considerando que o acusado compareceu na presente solenidade 

independente de intimação, determino que solicite-se a carta precatória 

expedida às fls. 90, independentemente de cumprimento. Por fim, dou por 

encerrada a presente instrução processual, nos termos do que dispõe o 

Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates orais 

em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se 

pela acusação.Às providências. Cumpra-se. Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – 

assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto 

Cesar Fuzaro Promotor de JustiçaSebastião Geraldo de LimaAdvogado 
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Pedro Vaz dos Santos Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640436 Nr: 1944-03.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALMO GONÇALVES PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado TALMO GONÇALVES PEREIRA FILHO, devidamente 

qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, 

o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso IV, do Código de Processo 

Penal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 624683 Nr: 7150-66.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAUJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA MARCELLY DE LIMA 

CARVALHO - OAB:25.386/B-MT, CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 7150-66.2014.811.0064 – Código 624683

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Rafael Araújo Alves

Data e horário: quarta-feira, 05 de Setembro de 2018, 17h55min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Advogado: Carlos Naves de Resende

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, o Advogado Carlos 

Naves de Resende. Ausentes os demais.

 Vistos etc...

Inicialmente, ante o teor da certidão de fls. 171, bem como o pedido de fls. 

163/167, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Carlos Naves de Resende

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637013 Nr: 7930-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINALVA ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Inicialmente, consigno que em relação a acusada foi aplicado o Artigo 367 

do CPP, conforme se verifica de fls. 61/vº.

Por fim, dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos 

do que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto 

os debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

à defesa do acusado.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635805 Nr: 6977-08.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS CARLOS ARAÚJO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILA MAIOR - 

OAB:, Caio Fellipe Batista VilaMaior - OAB:20699/O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do acusado LUÍS 

CARLOS ARAÚJO NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos e, 

por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no 

Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do 

pagamento das custas processuais, diante da presente sentença 

absolutória. Intime-se a vítima, do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se o acusado e seu defensor (a) da presente sentença, ocasião 

em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 

7.14.2 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671263 Nr: 3645-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 (..) POSTO, mantenho integralmente o decreto preventivo, razão pela qual 

INDEFIRO o pleito de fls. 65/72, vez que permanecem os requisitos e 

fundamentos nos Artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo 

Penal.Consigno, ainda, que a manifestação da vítima às fls. 73, foi 

posterior ao recebimento da denúncia, dessa forma, não deve ser 

acolhido tal pleito, ante o teor do disposto no Artigo 16 da Lei nº 

11.340/2006. Por fim, aguarde-se a citação do acusado. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de Abril de 2018.Maria Mazarelo 

Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 642702 Nr: 4105-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO
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Número do Processo: 4105-83.2016.811.0064 – Código 642702

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Maycon da Silva

Data e horário: quinta-feira, 06 de Setembro de 2018, 14h06min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo e o acusado. Ausente a vítima.

 Vistos etc.

A audiência ficou prejudicada diante da ausência da vítima que, embora 

devidamente intimada não compareceu na presente solenidade (fls. 165) 

assim sendo, redesigno a audiência para o dia 17/07/2019, às 13h30min

Saem os presentes intimados.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a vítima.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

Maycon da Silva

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 652067 Nr: 1640-67.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 1640-67.2017.811.0064 – Código 652067

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Josimar Mendes da Silva

 Data e horário: quinta-feira, 06 de Setembro de 2018, 13h41min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo e a vítima. Ausente o acusado.

 Vistos etc.

Considerando a ausência de intimação do acusado, consoante se verifica 

dos autos, redesigno a audiência para o dia 16/07/2019, às 17h.

Saem os presentes intimados.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

Creuseni Oliveira da Silva

 Vítima

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 618522 Nr: 1620-81.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:MT-18839/O

 (...)Dessa forma, em consonância com as alegações finais do Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça, DESCLASSIFICO o crime de 

estupro de vulnerável (Artigo 217-A, do Código Penal) para a 

contravenção penal de importunar alguém, em lugar público ou acessível 

ao público, de modo ofensivo ao pudor (Artigo 61 do Decreto Lei nº 3.688, 

de 3 de outubro de 1941)(...) )Considerando a pena prevista para a 

contravenção penal em análise, fixo a pena em 550 (quinhentos e 

cinquenta) mil réis.ISTO POSTO, CONDENO o acusado EDIMAR ALVES DA 

SILVA, a cumprir a pena de multa de quinhentos e cinquenta mil réis, pela 

contravenção penal descrita no Artigo 61 do Decreto-Lei 3.688/41.

(...)Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso . Condeno o réu ao pagamento das custas que devem ser 

calculadas pela Contadoria Judicial.Intime-se a vítima do conteúdo da 

presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código 

de Processo Penal, o réu seu Defensor, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados 

(Artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia 

de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta 

Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672849 Nr: 5072-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PINTO DE AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT

 (...)ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOSÉ PINTO DE AMORIM FILHO, a 

06 (seis) meses de detenção, em relação ao delito de lesão corporal. 

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o ABERTO 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais(...)Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso(...) Ademais, condeno o denunciado ao pagamento das custas 

que devem ser calculadas pela Contadoria Judicial.Intime-se a vítima do 

conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 

2º, do Código de Processo Penal, o réu e o Defensor, ocasião em que 

deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 
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da CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados 

(Artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia 

de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta 

Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Após, arquivem-se estes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de Setembro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666607 Nr: 14711-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PINTO DE AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 (...)ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOSÉ PINTO DE AMORIM FILHO, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de 

prisão simples (Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), em regime 

inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a 

regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições 

serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.(...) Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título 

de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o 

Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, 

referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso , em consonância com o parecer ministerial de fls. 

04/05. (...)Condeno o réu ao pagamento das custas que devem ser 

calculadas pela Contadoria Judicial.Intime-se a vítima do conteúdo da 

presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código 

de Processo Penal, o réu seu Defensor, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados 

(Artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia 

de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta 

Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Após, arquivem-se estes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Rondonópolis, 27 de agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639424 Nr: 1071-03.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYEL GUTKOSKI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 639424

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 44) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 04/09/2018, às 

15h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, defiro a juntado dos documentos de fls. 45/46.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de julho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639424 Nr: 1071-03.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYEL GUTKOSKI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 1071-03.2016.811.0064 – Código 639424

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Aryel Gutkoski Carvalho

Data e horário: terça-feira, 04 de Setembro de 2018, 16h43min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Acusado: Aryel Gutkoski Carvalho

Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo, da vítima e o acusado. Ausente a 

testemunha de defesa.

 A defesa do acusado desistiu da oitiva da testemunha Valdir José de Sá.

 As partes pugnaram pela conversão dos debates em memoriais.

 Vistos etc...

Inicialmente, defiro a juntada dos extratos de áudios fornecidos pelo 

acusado, que retratam a sua negativa quanto a acusação que lhe é 

ofertada nestes autos.

 Ademais, HOMOLOGO a desistência de oitiva da testemunha Valdir José 

de Sá, ante a manifestação da defesa.

 Por fim, dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos 

do que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal e, converto 

os debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

para ao advogado do acusado.

 Saem os presentes intimados.

Às providências. Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

 Aryel Gutkoski Carvalho

Acusado

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895353 Nr: 3644-32.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SOARES FERREIRA, VINICIUS 

MANHA, MANHA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEIA DELFINO LIRA 

FALCO - OAB:14.726/MT, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar os indiciados na pessoa de seus Advogados dos termos da 

Cota Ministerial de Fls.65 a seguir. Quanto a proposta de reparação do 

dano e transação penal, mantenho os valores de R$ 10.000,00 e R$ 

5.000,00, para pagamento em 12 parcelas, respectivamente, sem distinção 

de pagamento entre pessoa fisica ou juridica, ou seja, o montante a ser 

pago beneficiará tanto a empresa Manha Transporte Rodoviário quanto o 

proprietário do veículo, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 875631 Nr: 8647-02.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMS COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI, 

MADEIREIRA POR DO SOL LTDA ME, A. J. PIRES DE LIMA TRANSPORTES 

EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

intimar o Autor do Fato FREEDY SCHIMIDT ARAÚJO, na pessoa de suas 

advogadas Dras. PATRÍCIA RODRIGUES SOARES e CARLA ANDRÉIA 

BATISTA a comprovar nos autos o depósito das parcelas em atraso 

referentes a Reparação do Dano Ambiental no valor de R$ 1.768,61- cada 

parcela no prazo de 05 dias.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008760-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI (REQUERENTE)

ARTHUR MAURICIO SOLIVA SORIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO GAMA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008760-63.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDMIRSON 

APPARECIDO FRANCESCHINI REQUERIDO: JOSE APARECIDO GAMA - ME 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para efetuar o preparo da carta 

precatória, no prazo de 15 dias. Se preparada, conclusos. Se não 

preparada, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008695-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

ABEL FONSECA MACEDO (REQUERENTE)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BIAZON BASSO (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008695-68.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ABEL 

FONSECA MACEDO REQUERIDO: JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO, JOAO 

BIAZON BASSO Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua 

cópia como mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas 

devidas, consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Sinop – MT, 06 

de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008589-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

VIA NORTE MOGI - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ARTEMIO AFONSO PONTELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008589-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VIA NORTE 

MOGI - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 

ME REQUERIDO: BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

EPP, ARTEMIO AFONSO PONTELLO Vistos etc. De ver que a presente 

carta está descrita como aditamento da carta precatória. No entanto, não 

há que se falar em aditamento, uma vez que a carta precatória anexada 

no processo foi devolvida a origem no dia 01/09/2017, conforme pesquisa 

realizada no sistema informatizado Apolo do E. TJMT. Logo, trata-se de 

nova diligência, devendo ser devidamente preparada. Portanto, Intime-se a 

parte autora para efetuar o preparo respectivo, no prazo de 15 dias. Se 

preparada, conclusos. Se não preparada, determino a devolução da 

presente missiva, com as devidas anotações e baixas de estilo, 

consignando nosso cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de 

setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008717-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA GABRIELA MATOS FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008717-29.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: DEBORA GABRIELA MATOS FERNANDES 

Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004344-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO MACIEL (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004344-52.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: WILSON 

ROBERTO MACIEL EMBARGADO: WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS 

JUNIOR Vistos etc. Em detida análise do processo, observado a ausência 

de instrumento de mandato, outorgando poderes ao nobre advogado que 

assinou eletronicamente a petição inicial, Dr. Janderson Memória Ramos. 

Portanto, intime-se a parte embargante, para em 15 dias, regularizar sua 

representação processual, carreando adequado instrumento de mandato, 

sob risco de serem considerados ineficazes os atos praticados até o 

momento, e responder o causídico por eventuais despesas e/ou perdas e 

danos, a teor do art. 104, § 2.º, do CPC, além de comunicação à OAB/MT, 

seccional local. Sem prejuízo, recebo os embargos para discussão, nos 

seus regulares efeitos, posto que não se apresentam intempestivos e nem 

sugerem de chofre intuito manifestamente protelatório, sem motivos 

aparentes, forte nas disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, 

para indeferi-los de plano ou de rejeição liminar do pedido, ainda que numa 

análise perfunctória. Ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, na 

forma do art. 920, inciso I, do CPC. Noutra senda, o juiz impulsionará o 

processo de modo a encaminhar em tempo razoável solução integral de 

mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, 

a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que todos os sujeitos 

processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade de tratamento, 

incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição das partes, sem o descarte nem mesmo do auxílio de 

conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 

7.º e 139, inciso V, do CPC. Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não 

deixam de ser a tônica do processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, 

§§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a 

enfatizar a conciliação e a mediação como medida relevante e salutar para 

evitar ou solucionar litígios. Destarte, atento a manifestação de vontade da 

parte embargante na peça inaugural e por um imperativo da Lei, visando a 

autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 17:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Realizada a audiência, não havendo acordo, o prazo de 

impugnação acima referido contar-se-á dessa solenidade. Por fim, 

determino sejam associados no PJe, “apensados”, os presentes embargos 

com a ação executiva n.º 1006903-16.2017.8.11.0015. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005345-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

IVETE SCHNEIDER BERGAMINI (EMBARGANTE)

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO 94155526115 (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005345-09.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: ANA 

PAULA SOARES DE ARAUJO 94155526115, ANA PAULA SOARES DE 

ARAUJO, IVETE SCHNEIDER BERGAMINI EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. Após emenda, ainda observada 

inconsistência. O comprovante de pagamento de Id. 97240841 não 

corresponde aos dados da guia apresentada. Apesar de conter o número 

único do processo, a data de vencimento e o código de barras são 

distintos. A incongruência existente entre os dados da guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento apresentado, impossibilita as 

necessárias conferências que devem ser feitas por este juízo. O preparo 

da causa é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica 

processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja prova deverá 

instruir a inicial. Dicção dos arts. 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

na dúvida se o recolhimento trazido corresponde ao processo em pauta, 

DETERMINO, mais uma vez, à parte autora para, querendo, no prazo de 15 

dias, esclarecer as divergências ou juntar a guia respectiva correta da 

taxa e das custas judiciais. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de 

setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007429-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA FELIPIASKI GAIESKI (REQUERENTE)

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007429-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE 

CRISTINA FELIPIASKI GAIESKI REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST Vistos etc. Sem 

delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. Apesar de 

trazer comprovante de suposto pagamento de custas e despesas 

judiciárias a parte autora não trouxe a respectiva guia de recolhimento. O 

que torna impossível as verificações necessárias que devem ser feita por 

este juízo. Ausente o preparo da causa, que é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de 

extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte autora, 

apresentar a guia correspondente ao comprovante, ou querendo proceder 

o recolhimento das custas e taxa judiciárias. Observância dos arts. 290, 

291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento no 

distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 06 de 

setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012413-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAIR MARIA BINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL GARCIA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012413-10.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CLAIR MARIA 

BINI RÉU: MIGUEL GARCIA SILVA Vistos etc. Diante do transcurso de 
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lapso superior ao postulado no Id. 12964153, pronuncie-se a parte autora 

para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender 

de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 06 de setembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008014-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL FRANCISCO BRUNO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008797-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON AFONSO BIANCHI (EXECUTADO)

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCELO BIANCHI (EXECUTADO)

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013759-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE PARIS (EXEQUENTE)

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de intimação da Associação Aquarela 

Brasil, devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 

4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 

4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica 

autorizada a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que 

referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do 

valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa 

finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da 

diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004344-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO MACIEL (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR (EMBARGADO)

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004344-52.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: WILSON 

ROBERTO MACIEL EMBARGADO: WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS 

JUNIOR Vistos etc. Em detida análise do processo, observado a ausência 

de instrumento de mandato, outorgando poderes ao nobre advogado que 

assinou eletronicamente a petição inicial, Dr. Janderson Memória Ramos. 

Portanto, intime-se a parte embargante, para em 15 dias, regularizar sua 

representação processual, carreando adequado instrumento de mandato, 

sob risco de serem considerados ineficazes os atos praticados até o 

momento, e responder o causídico por eventuais despesas e/ou perdas e 

danos, a teor do art. 104, § 2.º, do CPC, além de comunicação à OAB/MT, 

seccional local. Sem prejuízo, recebo os embargos para discussão, nos 

seus regulares efeitos, posto que não se apresentam intempestivos e nem 

sugerem de chofre intuito manifestamente protelatório, sem motivos 

aparentes, forte nas disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, 

para indeferi-los de plano ou de rejeição liminar do pedido, ainda que numa 

análise perfunctória. Ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, na 

forma do art. 920, inciso I, do CPC. Noutra senda, o juiz impulsionará o 

processo de modo a encaminhar em tempo razoável solução integral de 

mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, 

a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que todos os sujeitos 

processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade de tratamento, 

incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição das partes, sem o descarte nem mesmo do auxílio de 

conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 

7.º e 139, inciso V, do CPC. Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não 

deixam de ser a tônica do processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, 

§§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a 

enfatizar a conciliação e a mediação como medida relevante e salutar para 
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evitar ou solucionar litígios. Destarte, atento a manifestação de vontade da 

parte embargante na peça inaugural e por um imperativo da Lei, visando a 

autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 17:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Realizada a audiência, não havendo acordo, o prazo de 

impugnação acima referido contar-se-á dessa solenidade. Por fim, 

determino sejam associados no PJe, “apensados”, os presentes embargos 

com a ação executiva n.º 1006903-16.2017.8.11.0015. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008125-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RUSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Despacho Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1008715-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES (ADVOGADO(A))

R M MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA JOHANN (RÉU)

ORLANDO JOHANN (RÉU)

MELANIA JOHANN HENDGES (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008715-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): R M MADEIRAS 

LTDA - EPP RÉU: MELANIA JOHANN HENDGES, ORLANDO JOHANN, 

NILVA MARIA JOHANN Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 29 de outubro de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Por fim, defiro a citação das requeridas Melania Johann 

Hendges e Nilva Maria Johann por meio de Oficial de Justiça. Por outro 

lado, determino seja realizada a citação do requerido Orlando Johann via 

Correio com Aviso de recebimento. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 

de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1008715-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES (ADVOGADO(A))

R M MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA JOHANN (RÉU)

ORLANDO JOHANN (RÉU)

MELANIA JOHANN HENDGES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de citação, devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007486-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

VILMAR MENDES GALVAO (AUTOR(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA (RÉU)

LUIZ CARLOS DA CRUZ (RÉU)

C. A. L. D. S. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007486-64.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VILMAR 

MENDES GALVAO RÉU: LUIZ CARLOS DA CRUZ, CRISTIANE COELHO 

BARBOSA, CLAUDIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS Vistos etc. Por se 

tratar de ação de interdito proibitório e não havendo prova documental 

capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos 

previstos no artigo 567 do CPC/2015, necessária a realização de 
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audiência de justificação prévia, que designo para o dia 10 de outubro de 

2018, às 16:00 horas. Citem-se os requeridos para comparecerem à 

audiência de justificação (art. 561, do CPC/2015), consignando-se que o 

prazo de 15 (quinze) dias para a contestação começará a fluir a partir da 

intimação da decisão que deferir ou indeferir o pedido de liminar (art. 564, 

parágrafo único, CPC/2015). Intime-se a parte requerente, através de seu 

advogado, para que compareça ao ato, acompanhado de suas 

testemunhas, que deverão comparecer à audiência de justificação 

independentemente de intimação. No mais, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013207-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS CASTRO BRITES (EXECUTADO)

FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP (EXECUTADO)

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN (ADVOGADO(A))

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EXECUTADO)

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 84,00 (oitenta e 

quatro reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de citação por hora certa, devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 276955 Nr: 14225-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR, FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR, ROSANA GIMENEZ 

GEBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI 

CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA SATOMI OKUNO DE 

AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício do exequente, de modo menos oneroso para o 

executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Cooperativa 

de Crédito – Sicredi Celeiro do MT, inscrita no CNPJ nº 

26.555.235/0002-14, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

3.690,89 (três mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e nove centavos). 

Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja transferida para a 

conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, com a 

lavratura do termo de penhora nos autos e sequente intimação das partes. 

Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210042 Nr: 11034-56.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEROSWALZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Isto posto, hei por bem julgar procedentes os pedidos, em parte, com 

resolução de mérito, estribado no que dispõe o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para:1) declarar a inexigibilidade do valor protestado, 

ante o acordo firmado e cumprido pela parte autora, a liquidar a dívida; 2) 

cancelar o protesto invectivado, já baixado pela parte requerida, 

cumprindo a ordem judicial em adiantamento de tutela, que torno 

definitiva;3) condenar a parte requerida a indenizar a parte autora por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00, nas bases retro expendidas.4) 

condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que 

arbitro estes em 10% sobre o valor mantido indevidamente protestado, 

corrigido desde o pagamento do boleto no acordo entabulado 

(14/08/2013), nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações de estilo.P. I. C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203762 Nr: 5985-34.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com resolução de 

mérito, para:1) Declarar a inexistência do negócio jurídico guerreado, com 

sua consequente inexigibilidade, a tornar definitiva a liminar em tutela de 

urgência deferida, vedando os descontos respectivos na conta benefício 

da autora. 2) Condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 

4.059,84, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros 

e correção monetária a partir desta data, nas bases retro explicitadas.3) 

Determinar a compensação dos créditos e débitos existentes entre as 

partes, conforme explanado acima.Por derradeiro, condeno o requerido a 

pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios da contraparte, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação insculpida no item 2 do dispositivo acima, 

nos termos dos arts. 82, § 2°, 84 e 85, § 2º, incisos I ao IV, do Código de 

Processo Civil.Interposto recurso de apelação, independentemente da 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC intime-se a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Após, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias.P. I. C. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181222 Nr: 2120-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D M NOGUEIRA & CIA LTDA, DIEGO MALHEIRO 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos termos da 

decisão de fl. 123 que segue transcrita, uma vez que não foi localizado 

nenhum bem no Sistema RENAJUD: (...) Após, cumpridas as diligencias 

retro, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção, por abandono. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 217915 Nr: 16926-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GRACIELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste nos termos da 

decisão de fl. 66 que segue transcrita, uma vez que não foi localizado 

nenhum bem no Sistema RENAJUD: (...) Prununcie-se a parte exequente 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249774 Nr: 18150-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ROQUE VIDOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Orli Macedo Melo - 

OAB:20.031/MT, Cristiane D agostine Vigne - OAB:28.526 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:OAB/MT 8.970-B

 Vistos etc.

Sem preliminares ou outras questões pendentes, declaro o feito saneado. 

Como pontos controvertidos fixo: 1) a fraude contra credores; e 2) a 

existência de simulação; e 3) a validade ou não do contrato de compra e 

venda apresentado pelo embargante.

Mister que seja encaminhada diretamente a instrução do feito, por medida 

de economia e celeridade processual, a teor do que autorizam as normas 

do art. 357, inciso V, do CPC; e por respeito à razoável duração do 

processo, na forma do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e 

arts. 2º a 10 do citado CPC.

Ademais, de acordo com os arts. 139, inciso V, e 359, ambos do citado 

Digesto Adjetivo, cabe a conciliação das partes a qualquer tempo. Por 

certo será intentada no início da audiência de instrução e julgamento.

Defiro o depoimento pessoal das partes e a produção de prova 

testemunhal, cujo rol deverá vir aos autos em até 15 dias, nos termos do 

art. 357, § 4. °, do CPC, sob pena de preclusão.

 Calha frisar que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, mediante 

carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da 

solenidade os comprovantes desta intimação, facultado apresentá-las no 

ato independentemente de intimação, com os ônus por seu não 

comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. 

Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC.

 De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas 

hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei.

 Sobre a petição de 155/160 e documentos de p. 162/173, diga a parte 

demandada em 05 dias.

 Defiro a juntada do substabelecimento de p. 175. Anote-se para fins das 

intimações de estilo.

 Defiro o pedido de p. 177, pelo prazo de 05 dias, sendo direito do 

advogado acessar o processo que não tramita em segredo de justiça.

 Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 111549 Nr: 3916-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:7691-MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos etc.

Ação de execução de titulo extrajudicial aviada por K P M 

Empreendimentos e Participações Ltda. em face de Sady Casonatto, 

ambos qualificados, vindo a parte credora informar à p. 215 que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a extinção da execução, com 

renúncia do prazo recursal.

 É o singelo relatório.

 Julgo.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.

Custas e despesas processuais pela parte exequente, sem anuência da 

parte executada, já que não foi apresentado termo do acordo, quanto a 
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pagar custas processuais remanescentes, por sinal, inexistentes. Sem 

disciplina nos autos, pela mesma razão, honorários advocatícios por conta 

de cada qual, na forma do art. 90, § 2º, do CPC.

Determino a baixa da averbação do imóvel descrito no termo de penhora 

de p. 108.

 Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Renunciado ao prazo recursal, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 266767 Nr: 7577-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA, 

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO, LUCAS GUSTAVO BRAGA 

PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:128.579-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, defiro o pedido de suspensão da execução conforme autoriza o 

art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo máximo de 01 ano, já que a parte 

exequente não estipulou prazo menor, a fim de que sejam encontrados 

bens de propriedade dos executados passíveis de penhora. Processo a 

ser remetido ao arquivo provisório.Com a suspensão do processo, de 

acordo com o § 1º do aludido CPC, sobrestado também resta o curso da 

prescrição. Decorrido o prazo acima assinalado sem indicação de bens 

dos executados, mantenha-se o feito em arquivo provisório, a ser 

desarquivado a qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, 

quando indicados ou localizados bens a penhora (CPC, art. 921, §§ 2º e 

3º). Vencido o referido prazo de 01 ano sem manifestação da parte 

exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, 

conforme o mesmo art. 921, § 4º, do CPC.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204082 Nr: 6247-81.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROQUE VIDOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ELOI FREITAS, HILARIO MOURA - ME, 

JOSÉ RODRIGO DA SILVA SOUZA, HILÁRIO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:OAB/MT 8.970-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Prossiga a parte autora com o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de caracterizar abandono e consequente 

extinção do processo.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264788 Nr: 6409-08.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, KAREN CRISTINA RUIVO GUEDES - OAB:OAB/SP 

199.660, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:OAB/SP 

175.803, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/O, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 15600

 Vistos etc.

Examinando os autos, verifico que o perito anteriormente nomeado 

escusou-se do encargo, por razões declinadas no petitório de p. 525, 

motivo pelo qual o destituo, revogando-lhe a nomeação e nomeio para 

atuar como expert judicial o Sr. Jorge Ioannis Tsilfidis, engenheiro 

mecânico, com endereço profissional na Rua das Primaveras, nº 1829, 

Jardim Botânico, Sinop/MT (Telefones: 66 9999-4321 e 66 3531-7116), 

independente de termo de compromisso (art. 422 do CPC), cabendo-lhe 

apresentar no prazo de até 10 dias sua proposta de honorários.

 Sobre a proposta de honorários apresentada, diga a parte requerida - 

Ford Motor Company Brasil Ltda. - em 05 dias e conclusos os autos para 

decisão, se houver questionamentos.

 Os honorários deverão ser providos pela parte requerida, que solicitou a 

perícia (p. 426/427), mediante o depósito integral do valor em até 05 dias 

após a solução de eventual questionamento ou no prazo da manifestação 

acima assinalado, se não houver insurgência, sob pena de preclusão.

O prazo para conclusão da perícia e apresentação do laudo pericial de 

avaliação será de 30 dias, cujo início dos trabalhos será em 05 dias da 

intimação do senhor perito após a cobertura pela parte requerente – Ford 

Motor Company Brasil Ltda. - dos honorários acima mencionados, que 

deverão ser depositados na conta “depósitos Judiciais” do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, vinculados ao processo e 

favoráveis ao expert.

 Ressalvado que o prazo de entrega do laudo poderá ser delongado, se 

efetivamente demandar mais tempo, hipótese em que o digno perito deverá 

requerer prévia e justificadamente

 maior prazo.

O senhor perito, se preferir e requerer oportunamente, poderá ser 

adiantada, mediante alvará, a metade da verba honorária a ser proposta, 

ficando o remanescente para entrega do laudo pericial, que deverá 

ocorrer no prazo máximo de 30 dias.

Após, agregado o laudo da perícia, intimem-se as partes a se 

pronunciarem em 05 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250973 Nr: 18772-61.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELOÍDE HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse 

modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo 

Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta.Custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, pelo sucumbente, 

fixados na sentença de p. 63/66, não se estabelecendo na verdade a fase 

de cumprimento de sentença. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Renunciado expressamente o prazo recursal, anote-se, 

baixe-se e arquive-se.P. I. C.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008695-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

ABEL FONSECA MACEDO (REQUERENTE)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO BIAZON BASSO (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 84,00 (oitenta e 

quatro reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008437-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI (ADVOGADO(A))

MARCOS DE MOURA HORTA (ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA (ADVOGADO(A))

MADEIREIRA VINICIUS LTDA (EMBARGANTE)

JOSE ANTONIO DUBIELLA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008437-58.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

MADEIREIRA VINICIUS LTDA, JOSE ANTONIO DUBIELLA EMBARGADO: 

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI Vistos etc. Embargos à execução, 

corrente no processo nº. 101384-47-8.11.0015, com pedido de efeito 

suspensivo e revogação da penhora realizada; reconsideração da 

decisão, levada a efeito antes da juntada da carta precatória citatória; 

indicação de outros bens penhoráveis, consistente em imóveis; visto que 

o veículo constritado está bloqueado pela Justiça Federal; com alegações 

outras de prescrição do título; obrigação de fazer sem sua culpa; 

inexigibilidade da cobrança em virtude da falta de contraprestação de 

serviço, inviabilizada; e ainda o exequente teria recebido por serviço não 

realizado. Tais postulações forame em parte reiteradas em petição no 

âmago do processo executivo. É o relatório. Decido. Antes de aprofundar 

acerca do pedido de suspensão da execução, pedidos reiterados no feito 

executivo, aqui acolhidos ou indeferidos, a decisão obviamente repercutirá 

naquele, de modo que o excesso no pedir a mesmice num e noutro 

processo, além de tumultuar, não significa plus algum, recomendando 

retidão e contenção para que o deslinde da causa não demore mais do 

que o tempo razoável. Insta destacar, inicialmente, que, segundo 

prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à 

execução somente terão efeito suspensivo em casos excepcionais, 

quando presentes os requisitos estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 

919 (...), § 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Deve ser 

consignado que apego a formas e filigranas processuais dificilmente 

produzirá bons frutos. Assim, decisão de penhorar bem indicado pelo 

exequente, vencido o prazo do executado pagar, que se conta da citação 

e não da juntada do respectivo mandado cumprido, não tem mácula 

alguma. Não há razão para reconsiderar o deferimento da penhora 

realizada por esse motivo sem nexo. A indicação de bens de raiz, com o 

intuito de substituir o automóvel, por se colocar este em melhor situação 

na gradação legal do art. 835 do CPC, depende da aquiescência do 

credor, sem outro motivo relevante comprovado que autorize, per si, a 

substituição cobiçada. Com efeito, a execução deve ser feita de modo 

menos gravoso ao devedor, porém os bens deste a garantem, sendo 

promovida a benefício do credor. Dicção dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. 

Portanto a penhora será mantida, pelo menos por enquanto, até que se 

pronuncie a parte exequente. Não se olvide que a regra do art. 840, inciso 

II e § 1º, do CPC informa que o bem penhorado, inexistindo depositário 

judicial, figura em desuso que não existe nesta Comarca, ficará com 

próprio exequente, que assim expressamente requereu. A alegada tese 

prescricional, mesmo se vier a ter guarida, para seu reconhecimento, 

mister que o juízo ouça previamente a parte contrária, no caso, a parte 

embargada, não podendo, na tribulação de algo por enquanto com pouca 

clareza, pender de modo afoito a favor ou contra. Ponderação e 

equidistância que neste caso específico orientam a não adotá-la como 

razão ponderável capaz de aflorar a probabilidade do direito com base 

nela alegado. Nem mesmo como indicativo de perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Força do art. 300 do CPC. Matéria que 

recomenda, ainda mais neste caso intrincado, conforme as aduções 

apresentadas, respeitar o contraditório e a ampla defesa. As demais 

teses, como a falta de contraprestação justificadora dos valores 

exequendos; ou obrigação de fazer superada, com a não culpabilidade da 

parte executada/embargante; ou o recebimento de valores e serviços não 

realizados, não estão suficientemente comprovadas, pouco servindo para, 

com estribo nelas, tentar aferir os mesmo requisitos acima citados. 

Demandam provável dilação probatória, sem lastro documental idôneo a 

ponto de incutir a probabilidade de suspender a execução. Enfim, se o 

bem móvel constritado realmente sofre algum tipo de impedimento ou 

bloqueio na Justiça Federal, também é questão aberta, sem prova 

nenhuma que a desautorize conforme realizada. Aliás, o risco, na 

verdade, é da parte exequente/embargada, embora seja louvável a atitude 

da parte embargante em resguardar os próprios interesses do adversário. 

Não basta a segurança do juízo para angariar o efeito suspensivo previsto 

no art. 919, 1º, do CPC, que, em regra, não é próprio dos embargos à 

execução. Além da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução 

suficientes, excepcionalmente o efeito suspensivo, se requerido pela 

parte embargante, poderá ser atribuído desde que verificado os requisitos 

para a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do 

CPC. Requisitos estes não apreendidos dos embargos, conquanto 

aparentemente não se revelem intempestivos ou manifestamente 

protelatórios. Conforme visto, efeito suspensivo pretendido não 

configurado. Ausentes os requisitos legais, tendo em voga, como não 

poderia ser diferente, as provas coligidas. Isto posto, recebo os embargos 

para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não se apresentam 

intempestivos e nem sugerem de chofre intuito manifestamente 

protelatório, sem motivos aparentes, forte nas disposições do art. 918 do 

Código de Processo Civil, para indeferi-los de plano, ainda que numa 

análise perfunctória. Indefiro os pedidos de suspensão da execução e de 

desconstituição da penhora sobre o automóvel efetivada, sendo sua 

substituição pelos imóveis indicados merecer análise após a oitiva da 

parte embargada no prazo da impugnação. Ouça-se a parte embargada 

em 15 dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC. Em seguida, conclusos, 

para sentença ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso 

II, do mesmo diploma instrumental. Realmente não há razão, a essas 

alturas do navegar processual, para eventual sigilo de petição da parte 

exequente no bojo do processo executivo, que seria de Id. 14015153. 

Assim, determino seja excluída sua condição sigilosa. Lance-se esta 

decisão no processo executivo associado, restando lá também indeferido 

os pedidos neste processo repetidos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 

05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013484-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (EXEQUENTE)

IGOR ORTIZ MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUBIELLA (EXECUTADO)

EMANUEL LIMA COSTA (ADVOGADO(A))

MADEIREIRA VINICIUS LTDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013484-47.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MAURO 

LUCIO TRONDOLI MATRICARDI EXECUTADO: JOSE ANTONIO DUBIELLA, 

MADEIREIRA VINICIUS LTDA Vistos etc. Embargos à execução, corrente 

no processo nº. 101384-47-8.11.0015, com pedido de efeito suspensivo e 

revogação da penhora realizada; reconsideração da decisão, levada a 

efeito antes da juntada da carta precatória citatória; indicação de outros 

bens penhoráveis, consistente em imóveis; visto que o veículo constritado 

está bloqueado pela Justiça Federal; com alegações outras de prescrição 

do título; obrigação de fazer sem sua culpa; inexigibilidade da cobrança em 

virtude da falta de contraprestação de serviço, inviabilizada; e ainda o 

exequente teria recebido por serviço não realizado. Tais postulações 

forame em parte reiteradas em petição no âmago do processo executivo. 

É o relatório. Decido. Antes de aprofundar acerca do pedido de 

suspensão da execução, pedidos reiterados no feito executivo, aqui 

acolhidos ou indeferidos, a decisão obviamente repercutirá naquele, de 

modo que o excesso no pedir a mesmice num e noutro processo, além de 

tumultuar, não significa plus algum, recomendando retidão e contenção 

para que o deslinde da causa não demore mais do que o tempo razoável. 

Insta destacar, inicialmente, que, segundo prescreve o art. 919 do Código 

de Processo Civil, os embargos à execução somente terão efeito 

suspensivo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Deve ser consignado que apego a formas e filigranas 

processuais dificilmente produzirá bons frutos. Assim, decisão de 

penhorar bem indicado pelo exequente, vencido o prazo do executado 

pagar, que se conta da citação e não da juntada do respectivo mandado 

cumprido, não tem mácula alguma. Não há razão para reconsiderar o 

deferimento da penhora realizada por esse motivo sem nexo. A indicação 

de bens de raiz, com o intuito de substituir o automóvel, por se colocar 

este em melhor situação na gradação legal do art. 835 do CPC, depende 

da aquiescência do credor, sem outro motivo relevante comprovado que 

autorize, per si, a substituição cobiçada. Com efeito, a execução deve ser 

feita de modo menos gravoso ao devedor, porém os bens deste a 

garantem, sendo promovida a benefício do credor. Dicção dos arts. 789, 

797 e 805 do CPC. Portanto a penhora será mantida, pelo menos por 

enquanto, até que se pronuncie a parte exequente. Não se olvide que a 

regra do art. 840, inciso II e § 1º, do CPC informa que o bem penhorado, 

inexistindo depositário judicial, figura em desuso que não existe nesta 

Comarca, ficará com próprio exequente, que assim expressamente 

requereu. A alegada tese prescricional, mesmo se vier a ter guarida, para 

seu reconhecimento, mister que o juízo ouça previamente a parte 

contrária, no caso, a parte embargada, não podendo, na tribulação de algo 

por enquanto com pouca clareza, pender de modo afoito a favor ou 

contra. Ponderação e equidistância que neste caso específico orientam a 

não adotá-la como razão ponderável capaz de aflorar a probabilidade do 

direito com base nela alegado. Nem mesmo como indicativo de perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Força do art. 300 do CPC. 

Matéria que recomenda, ainda mais neste caso intrincado, conforme as 

aduções apresentadas, respeitar o contraditório e a ampla defesa. As 

demais teses, como a falta de contraprestação justificadora dos valores 

exequendos; ou obrigação de fazer superada, com a não culpabilidade da 

parte executada/embargante; ou o recebimento de valores e serviços não 

realizados, não estão suficientemente comprovadas, pouco servindo para, 

com estribo nelas, tentar aferir os mesmo requisitos acima citados. 

Demandam provável dilação probatória, sem lastro documental idôneo a 

ponto de incutir a probabilidade de suspender a execução. Enfim, se o 

bem móvel constritado realmente sofre algum tipo de impedimento ou 

bloqueio na Justiça Federal, também é questão aberta, sem prova 

nenhuma que a desautorize conforme realizada. Aliás, o risco, na 

verdade, é da parte exequente/embargada, embora seja louvável a atitude 

da parte embargante em resguardar os próprios interesses do adversário. 

Não basta a segurança do juízo para angariar o efeito suspensivo previsto 

no art. 919, 1º, do CPC, que, em regra, não é próprio dos embargos à 

execução. Além da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução 

suficientes, excepcionalmente o efeito suspensivo, se requerido pela 

parte embargante, poderá ser atribuído desde que verificado os requisitos 

para a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do 

CPC. Requisitos estes não apreendidos dos embargos, conquanto 

aparentemente não se revelem intempestivos ou manifestamente 

protelatórios. Conforme visto, efeito suspensivo pretendido não 

configurado. Ausentes os requisitos legais, tendo em voga, como não 

poderia ser diferente, as provas coligidas. Isto posto, recebo os embargos 

para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não se apresentam 

intempestivos e nem sugerem de chofre intuito manifestamente 

protelatório, sem motivos aparentes, forte nas disposições do art. 918 do 

Código de Processo Civil, para indeferi-los de plano, ainda que numa 

análise perfunctória. Indefiro os pedidos de suspensão da execução e de 

desconstituição da penhora sobre o automóvel efetivada, sendo sua 

substituição pelos imóveis indicados merecer análise após a oitiva da 

parte embargada no prazo da impugnação. Ouça-se a parte embargada 

em 15 dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC. Em seguida, conclusos, 

para sentença ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso 

II, do mesmo diploma instrumental. Realmente não há razão, a essas 

alturas do navegar processual, para eventual sigilo de petição da parte 

exequente no bojo do processo executivo, que seria de Id. 14015153. 

Assim, determino seja excluída sua condição sigilosa. Lance-se esta 

decisão no processo executivo associado, restando lá também indeferido 

os pedidos neste processo repetidos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 

05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013484-47.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MAURO 

LUCIO TRONDOLI MATRICARDI EXECUTADO: JOSE ANTONIO DUBIELLA, 

MADEIREIRA VINICIUS LTDA Vistos etc. Embargos à execução, corrente 

no processo nº. 101384-47-8.11.0015, com pedido de efeito suspensivo e 

revogação da penhora realizada; reconsideração da decisão, levada a 

efeito antes da juntada da carta precatória citatória; indicação de outros 

bens penhoráveis, consistente em imóveis; visto que o veículo constritado 

está bloqueado pela Justiça Federal; com alegações outras de prescrição 

do título; obrigação de fazer sem sua culpa; inexigibilidade da cobrança em 

virtude da falta de contraprestação de serviço, inviabilizada; e ainda o 

exequente teria recebido por serviço não realizado. Tais postulações 

forame em parte reiteradas em petição no âmago do processo executivo. 

É o relatório. Decido. Antes de aprofundar acerca do pedido de 

suspensão da execução, pedidos reiterados no feito executivo, aqui 

acolhidos ou indeferidos, a decisão obviamente repercutirá naquele, de 

modo que o excesso no pedir a mesmice num e noutro processo, além de 

tumultuar, não significa plus algum, recomendando retidão e contenção 

para que o deslinde da causa não demore mais do que o tempo razoável. 

Insta destacar, inicialmente, que, segundo prescreve o art. 919 do Código 

de Processo Civil, os embargos à execução somente terão efeito 

suspensivo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Deve ser consignado que apego a formas e filigranas 

processuais dificilmente produzirá bons frutos. Assim, decisão de 

penhorar bem indicado pelo exequente, vencido o prazo do executado 

pagar, que se conta da citação e não da juntada do respectivo mandado 

cumprido, não tem mácula alguma. Não há razão para reconsiderar o 

deferimento da penhora realizada por esse motivo sem nexo. A indicação 

de bens de raiz, com o intuito de substituir o automóvel, por se colocar 

este em melhor situação na gradação legal do art. 835 do CPC, depende 

da aquiescência do credor, sem outro motivo relevante comprovado que 

autorize, per si, a substituição cobiçada. Com efeito, a execução deve ser 
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feita de modo menos gravoso ao devedor, porém os bens deste a 

garantem, sendo promovida a benefício do credor. Dicção dos arts. 789, 

797 e 805 do CPC. Portanto a penhora será mantida, pelo menos por 

enquanto, até que se pronuncie a parte exequente. Não se olvide que a 

regra do art. 840, inciso II e § 1º, do CPC informa que o bem penhorado, 

inexistindo depositário judicial, figura em desuso que não existe nesta 

Comarca, ficará com próprio exequente, que assim expressamente 

requereu. A alegada tese prescricional, mesmo se vier a ter guarida, para 

seu reconhecimento, mister que o juízo ouça previamente a parte 

contrária, no caso, a parte embargada, não podendo, na tribulação de algo 

por enquanto com pouca clareza, pender de modo afoito a favor ou 

contra. Ponderação e equidistância que neste caso específico orientam a 

não adotá-la como razão ponderável capaz de aflorar a probabilidade do 

direito com base nela alegado. Nem mesmo como indicativo de perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Força do art. 300 do CPC. 

Matéria que recomenda, ainda mais neste caso intrincado, conforme as 

aduções apresentadas, respeitar o contraditório e a ampla defesa. As 

demais teses, como a falta de contraprestação justificadora dos valores 

exequendos; ou obrigação de fazer superada, com a não culpabilidade da 

parte executada/embargante; ou o recebimento de valores e serviços não 

realizados, não estão suficientemente comprovadas, pouco servindo para, 

com estribo nelas, tentar aferir os mesmo requisitos acima citados. 

Demandam provável dilação probatória, sem lastro documental idôneo a 

ponto de incutir a probabilidade de suspender a execução. Enfim, se o 

bem móvel constritado realmente sofre algum tipo de impedimento ou 

bloqueio na Justiça Federal, também é questão aberta, sem prova 

nenhuma que a desautorize conforme realizada. Aliás, o risco, na 

verdade, é da parte exequente/embargada, embora seja louvável a atitude 

da parte embargante em resguardar os próprios interesses do adversário. 

Não basta a segurança do juízo para angariar o efeito suspensivo previsto 

no art. 919, 1º, do CPC, que, em regra, não é próprio dos embargos à 

execução. Além da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução 

suficientes, excepcionalmente o efeito suspensivo, se requerido pela 

parte embargante, poderá ser atribuído desde que verificado os requisitos 

para a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do 

CPC. Requisitos estes não apreendidos dos embargos, conquanto 

aparentemente não se revelem intempestivos ou manifestamente 

protelatórios. Conforme visto, efeito suspensivo pretendido não 

configurado. Ausentes os requisitos legais, tendo em voga, como não 

poderia ser diferente, as provas coligidas. Isto posto, recebo os embargos 

para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não se apresentam 

intempestivos e nem sugerem de chofre intuito manifestamente 

protelatório, sem motivos aparentes, forte nas disposições do art. 918 do 

Código de Processo Civil, para indeferi-los de plano, ainda que numa 

análise perfunctória. Indefiro os pedidos de suspensão da execução e de 

desconstituição da penhora sobre o automóvel efetivada, sendo sua 

substituição pelos imóveis indicados merecer análise após a oitiva da 

parte embargada no prazo da impugnação. Ouça-se a parte embargada 

em 15 dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC. Em seguida, conclusos, 

para sentença ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso 

II, do mesmo diploma instrumental. Realmente não há razão, a essas 

alturas do navegar processual, para eventual sigilo de petição da parte 

exequente no bojo do processo executivo, que seria de Id. 14015153. 

Assim, determino seja excluída sua condição sigilosa. Lance-se esta 

decisão no processo executivo associado, restando lá também indeferido 

os pedidos neste processo repetidos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 

05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006143-33.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: AGENOR 

CASONATTO, SIMONE KOTHRADE CASONATTO EXECUTADO: DEISE 

TASSIANA MARCHIORO PRATES Vistos etc. Manifestação dos autores no 

Id. 14180543, porque lhes oportunizado demonstrar a hipossuficiência 

financeira, a requerer simplesmente a gratuidade provisória da justiça, por 

90 dias, quando se valerão de linhas de crédito voltadas ao setor rural 

para preparar a causa. É o sucinto relato. Decido. A declaração de 

pobreza, por sinal nem colacionada no feito, não prevalece quando sinais 

objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a 

informar condições de arcar com as custas e as despesas processuais. 

Os requerentes foram qualificados como agricultores. Entretanto, pelo 

contrato de compra e venda de um imóvel rural, acostado aos autos, 

denotado o recebimento, ainda que parcial, de quantias de soja que 

culminou na quitação da Cláusula Segunda, qual seja a entrega de 38.441 

sacas de soja de 60 kg cada, com pagamento parcelado entre as safras 

de 2012/2017, na forma da Cláusula Terceira, que, conforme a própria 

declaração da parte requerente foi quitada. O que os afastam 

inegavelmente da condição de hipossuficientes. Renda anual bem superior 

a duzentos mil reais nos últimos seis anos, considerando o preço da 

commodity no mercado respectivo. Ainda assim, não pagar as custas do 

processo sob a alegação de pobreza não se revela condizente, sem 

demonstração de gastos ou obrigações extraordinárias e prioritárias ao 

tributo devido. Isso sinaliza a absoluta distância da alegada precária 

situação financeira, que indubitavelmente os afastam da linha de pobreza 

na escorreita acepção jurídico-econômico-financeiro do conceito, sob 

pena de banalizar o instituto, instituindo o calote tributário como regra, 

bastando dizer sem evidenciar que não possui condições financeiras de 

arcar com as custas judiciais e despesas processuais. Não soa crível que 

sendo ainda proprietários de imóvel rural, de considerável tamanho, e 

tendo disponível uma quantidade de 38.441 sacas de soja nesses seis 

anos, provavelmente para a venda, eles não consigam arcar com as 

custas judiciais e despesas processuais. Não seria o caso de aplicação 

do art. 99, § 2.º, do CPC, de determinar a comprovação da falta riqueza, 

mas foi determinado por este juízo, a fim de evitar alegação de 

cerceamento de defesa, os quais se limitaram a apresentar extratos de 

suas contas bancárias sem saldo expressivo. De igual modo, a 

apresentação de extratos bancários não tem o condão de comprovar a 

sua hipossuficiência, uma vez que não são provas cabais de ausência de 

recursos. Têm patrimônio, vez que referida área, supostamente vendida à 

parte executada, se trata de imóvel rural que foi desmembrado de área 

maior (matrícula nº 13.805, do CRI de Sinop-MT), demonstrando assim que 

a parte exequente ainda é proprietário de imóvel rural. Assim, resta claro 

que a parte exequente não é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, 

portanto, não preenche os requisitos autorizadores para a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. As circunstâncias observadas afastam o 

benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

aos que simplesmente o declaram nos autos, sob pena de banalizar o que 

deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Alguém nas condições objetivamente observadas 

não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o termo e 

estender o benefício a todos, sem discriminação legal. Portanto convém 

prover as custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que 

os fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras 

para suportar os ônus do processo, mormente pelos valores indicados 

nos autos. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que 

o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas 

razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito 

ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles 

realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, 

invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega 

o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 
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conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA 

CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, 

cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de 

que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido 

de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a 

assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à 

possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a 

simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as 

custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o 

artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No 

respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de 

refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar 

as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal 

benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). O protelamento por 

90 dias para o preparo da causa, conforme advogado, além de somar às 

evidências de que guardam escopo econômico-financeiro para honrar os 

tributos devidos, como também indicar que gozam de prestígio creditício, já 

que levantariam o valor em financiamentos rurais, terminou de certo modo 

atingido parcialmente. Nesse passo, decisão do juízo de 25/07/2018, Id. 

13865457, somente agora decidindo novamente, decorridos mais de 02 

meses. Se pretendiam 03 meses de prazo para recolherem as custas, 

apostando na própria morosidade da justiça, lamentavelmente, já 

conseguiram mais de dois meses. O que se mostra suficiente, mormente 

porque ainda será estabelecido adiante o prazo de 15 dias para tanto, 

somando exatos 80 dias, que beira os 90 dias pretendidos. Vias 

transversas, delineada na lentidão da justiça pelo assoberbo de trabalho, 

que satisfazem razoavelmente o pedido de prazo. Isto posto, mesmo a 

indeferir-lhes o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, 

caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, decorrendo 80 dias, determino que preparem o feito 

em 15 (quinze) dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 

de dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Caso não haja o preparo no referido lapso, será cancelada 

a distribuição e consequentemente extinto o processo sem alcance de 

mérito, equivalendo ao indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013759-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE PARIS (EXEQUENTE)

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013759-93.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MILENE PARIS 

EXECUTADO: RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME Vistos etc. A 

penhora realizada foi de potenciais créditos que a parte executada, 

prestadora de serviços, se os prestasse efetivamente, detinha em face da 

Associação Aquarela Brasil. Conforme petição de Id 14381910, com 

documentação juntada, a parte executada, à moda do que parece fazer 

com a parte exequente, também não teria honrado a prestação de 

serviços comprometida, deixando passivos trabalhistas, que é de 

conhecimento geral, reflete no contratante, que termina obrigado a 

supri-los, além de sujeição a multa contratual. Até teria, ao abandonar o 

serviço, créditos a receber na ordem de R$ 19.933,33 (Id. 14381929), dos 

quais seriam glosados os aludidos passivos trabalhistas, multa contratual, 

e restituição de saldo positivo porventura remanescente. Esta é a 

conjuntura descortinada. Deve ser enfatizado que este juízo, apesar do 

impulso oficial (CPC, art. 2º), não tem dons premonitórios e mantém 

equidistância e isenção absoluta, devendo a parte exequente adotar 

providências que entender cabíveis, sendo precipitada a conclusão dos 

autos sem oportunizar, pelo contraditório e a dialeticidade, sua 

manifestação diligente. Portanto, conquanto reconhecido o direito da parte 

exequente, descabe conclusão açodada pela atuação pessoal da própria 

parte, numa afoiteza ávida que, em vez de agilizar e garantir celeridade, 

dada a razoável duração do processo, termina por embaraçar o seu 

curso, como é o caso. De todo modo, sem descurar da prioridade no 

trâmite processual, tratando-se de pessoa idosa, manifeste-se a parte 

exequente em 05 dias sobre a petição e documentação agregada pela 

terceira Associação Aquarela Brasil, a indicar que muito provavelmente o 

crédito inicialmente entrevisto, ao que parece, esvaiu-se na conduta nada 

recomendável da parte executada ao deixar de prestar os serviços que 

justificasse o direito ao recebimento deles. Penhora que se revela 

aparentemente esvaziada. Ainda assim, intime-se a referida Associação 

para informar ao juízo, em 05 dias, eventual saldo porventura existente em 

favor da executada, que deverá, conforme já lhe foi determinado, sob 

pena de multa diária, ser depositado judicialmente. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008125-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RUSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008125-82.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: ANA PAULA RUSSO 

Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco Financiamento S/A. em face Ana Paula Russo, ambos 

qualificados. Assim, na forma do art. 829 do citado Diploma Instrumental, 

expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte 
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executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo 

sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial 

de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens porventura 

encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e 

laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal 

do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os 

bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, 

aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Não 

encontrada a parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, inclusive 

servindo-se preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo 

em conformidade com o disposto nos art. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. 

Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, 

podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008797-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON AFONSO BIANCHI (EXECUTADO)

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCELO BIANCHI (EXECUTADO)

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008797-90.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP, MARCELO 

BIANCHI, RAFAEL JOSE BIANCHI, EDILSON AFONSO BIANCHI Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco da Amazônia 

S/A. em face de Bianchi e Bianchi Ltda. – EPP, Marcelo Bianchi, Rafael 

José Bianchi e Edilson Afonso Bianchi, todos qualificados. Na forma do 

art. 829 do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, 

para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. 

Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, 

o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens 

porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de 

depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados 

pela parte exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte 

executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte 

exequente. Não encontrada a parte executada, o senhor meirinho deverá 

arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos art. 830, caput e § 

1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, 

que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento 

nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do 

CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e correrá da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop, 06 

de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002415-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

MARCOS LUCIANO KAPPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002415-81.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARCOS 

LUCIANO KAPPES RÉU: D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A Vistos etc. 

Ação monitória proposta por Marcos Luciano Kappes em face de D. R. F. 

Comercial Agrícola S/A., ambos qualificados. Informado a falência da 

requerida D. R. F. Comercial Agrícola S/A. pela douta magistrada da 4ª 

Vara Cível, por meio do ofício de Id 15032755, contendo a cópia da 

decsião que decretou a falência. Determinado pela r. decisão a suspensão 

de todas as execuções em andamento contra a falida. Isto posto, em 

cumprimento ao disposto no art. 6º e 99, inciso V, da Lei nº 11.101/2005, 

ante a determinação judicial da douta magistrada da 4ª Vara desta 

Comarca, resta suspensa a presente ação monitória, cabendo as partes 

promoverem as medidas pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se Sinop – MT, 

06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008263-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (RÉU)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008263-49.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU 

UNIBANCO S/A RÉU: HORING & CIA LTDA - EPP, ADRIANA VIEIRA DA 

SILVA HORING Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. Apesar de trazer comprovante de suposto 

pagamento de custas e despesas judiciárias a parte autora não trouxe a 

respectiva guia de recolhimento. O que torna impossível as verificações 

necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o preparo da 

causa, que é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica 

processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá 

instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora, apresentar a guia correspondente ao comprovante de pagamento 

apresentado, ou querendo proceder o recolhimento das custas e taxa 

judiciárias. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos 

arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008014-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RIVAEL FRANCISCO BRUNO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008014-98.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: RIVAEL FRANCISCO 

BRUNO Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de 

outubro de 2018, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005665-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DOS SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005665-25.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAVID DOS 

SANTOS ANDRADE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de outubro de 2018, às 

13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Nesse passo, demonstrado tratar-se de relação consumerista, existindo 

alegações verossímeis, com aduções de falha na prestação dos serviços 

pela parte requerida, uma prova que não compete ao consumidor, diante 

de sua impossibilidade de fazer prova negativa, viável seja conferida a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, que defiro. Logo, 

compete à parte requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, 

modificativos ou impeditivos do direito da requerente. No mais, à míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008426-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. LOPES TACAIAMA - EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008426-29.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: J. C. LOPES TACAIAMA - EIRELI - EPP Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de outubro de 2018, às 

17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008526-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM HENRIQUE MARKUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE SEBASTIAO DOS SANTOS (RÉU)

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

BERTILLO MUHL (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008526-81.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARTIM 

HENRIQUE MARKUS RÉU: CLEONICE SEBASTIAO DOS SANTOS, 

BERTILLO MUHL, COLONIZADORA SINOP S A Vistos etc. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22 de outubro de 2018, às 14:00 

horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo 

deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 
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ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. No mais, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006486-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON LENZ (AUTOR(A))

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006486-29.2018.8.11.0015. AUTOR(A): EDERSON 

LENZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Vistos etc. A parte autora não compareceu a audiência de 

conciliação e também não juntou qualquer justificativa, já a parte requerida 

não foi citada, conforme Id. 15094465. Portanto, determino que a parte 

autora apresente justificativa plausível para o seu não comparecimento, 

em 05 dias. De todo modo, redesigno audiência de conciliação para o dia 

26 de novembro de 2018, às 13:00 horas, a ser conduzida por conciliador 

do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se 

a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada, no endereço 

apresentado no Id. 15197208. Assim como intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000705-26.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: AUTO POSTO RENASCER LTDA Vistos 

etc. Acolho a justificativa apresentada pela parte autora quanto ao seu 

não comparecimento à audiência de conciliação, uma vez que realmente 

não foi intimada da decisão ( Id 13459895) que a redesignou. Desse modo, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 26 de novembro de 2018, às 

14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada, nos endereços apresentados no Id. 14791096. 

Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a pessoa dos 

seus advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 

dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do 

CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 

de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013325-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO TORRES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013325-07.2017.8.11.0015. AUTOR(A): COOPERATIVA 

DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL RÉU: 

ANTONIO RIBEIRO TORRES JUNIOR Vistos etc. Tendo em vista que não 

houve tempo hábil para a citação da parte requerida a comparecer na 

audiência de conciliação, redesigno-a para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada, naqueles endereços apresentados no Id. 

14088773. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 
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ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 

de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270454 Nr: 10057-93.2016.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJD - ENGENHARIA LTDA., JOSÉ EVALDO 

DONA, RONI CARLOS DONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, ROBSON BAROZZI 

BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Rosana Dias Dona - 

OAB:17126

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUILHERME 

DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI, para devolução dos autos nº 

10057-93.2016.811.0015, Protocolo 270454, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 10563-21.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJD - ENGENHARIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, ROBSON BAROZZI 

BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Rosana Dias Dona - 

OAB:17126

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUILHERME 

DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI, para devolução dos autos nº 

10563-21.2006.811.0015, Protocolo 82270, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182818 Nr: 3795-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMAQUIFER -COMERCIAL DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.V. PRESTADORA DE SERVIÇOS 

-CONSTRUTORA RABAIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, quanto a certidão do oficial de 

justiça de fls.(171) Prazo: 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130564 Nr: 9780-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO VERZUTTI CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 112. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171114 Nr: 6288-19.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA MAIS ELETRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, EVERTON COVRE - OAB:15.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6288-19.2012.811.0015

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

PARTE RÉQUERIDA: CASA MAIS ELETRO LTDA - ME

INTIMANDO: Casa Mais Eletro Ltda - Me, CNPJ: 73830192000137, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Regina, 371, Bairro: Jd. Macedo, Cidade: 

Ribeirão Preto-SP

FINALIDADE: Intimação do executado, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias efetue o pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, 

"caput", do Código de Processo Civil.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se da "Ação de restituição de quantia paga 

c.c. indenização por danos morais" ajuizada por Maria de Souza Oliveira 

em 19.6.2012, em face de Casa Mais Eletro Ltda - ME, arguindo, em 

síntese, o seguinte: "Em 18.11.201, a autora adquiriu da Ré um 

Microcomputador Via C7-D1.6/ELETROBRAZ, no valor de R$ 1.999,00 (um 

mil e novecentos e noventa e nove reais), qual foi pago da seguinte forma: 

R$ 108,00 (cento e oito reais) no ato da venda, e mais 12 parcelas 

mensais de R$ 108,25 (cento e oito reais e vinte e cinco centavos). A 

autora cumpriu com as obrigações no contrato de compra e venda 

pactuado com a Ré, visto que já realizou o pagamento de todas as 

parcelas, quais atingem um montante de R$ 1.442,48 (um mil quatrocentos 

e dois reais e quarenta e oito centavos), como demostra os extratos 

anexos. Porém, a Ré descumpriu com as suas obrigações junto a autora, 

pois, recebeu os valores referentes a compra do produto e não realizou a 

entrega do mesmo. Por diversas vezes a Autora requereu a entrega do 

produto que adquiriu, porém em nenhuma das vezes obteve êxito, sendo 

que até o presente momento não lhe foi entregue o produto adquirido junto 

a Ré". Diante disso, requer a restituição, em dobro, da quantia já paga, no 

valor de R$ 2.884,96 (dois mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e 

noventa e seis centavos) e indenização por danos morais, no valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Retifique-se o 

registro e a autuação para que passe a constar Cumprimento da Sentença 

que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa, em 

conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da Parte Especial, do 

Código de Processo Civil.

2. Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em 

conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.

3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar o pagamento do débito no prazo 

de 15 (quinze) dias, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 
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acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

4. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

5. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 39646 Nr: 3114-80.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO VALÉRIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RODRIGUES RIBEIRO, ANGELA 

ALENCAR BENDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação, no bairro Parque das Araras, na cidade de Sinop, e , devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170517 Nr: 5584-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C B LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN COSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 185 e, em caso de fornecimento de 

novo endereço venha instruída com a guia de depósito de diligência 

recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163016 Nr: 10870-96.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DO PRADO - ME, LORI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 148 e, em caso de fornecimento de 

novo endereço venha instruída com a guia de depósito de diligência 

recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158638 Nr: 5854-64.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o depósito da diligência do 

oficial de justiça sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no site 

do TJ/MT; após enviar comprovante para posterior expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206528 Nr: 8156-61.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA ME, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, 

ALAICE DOS SANTOS RUELIS, VALDIR RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 133. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224702 Nr: 2575-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELYN NAIANA GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2575-31.2015.811.0015

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

PARTE RÉQUERIDA: SUELYN NAIANA GIACOMELLI

CITANDO: Suelyn Naiana Giacomelli, Cpf: 04810575950, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Roma, Nº 4, Qd 34, Lt 04, Bairro: Jardim Itália, Cidade: 

Sinop-MT

FINALIDADE: Citação da parte Ré, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte credora 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 9.134,04. No mesmo 

prazo, poderá a parte ré interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão e eficácia 

do mandado monitório.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do 

MT em face de Suelyn Naiana Giacomelli. A Requerida celebrou com a 

Requerente Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-aprovado, 
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conforme Cláusula de Pagamento, assim a Associada deverá restituir à 

Requerente a totalidade do capital emprestado. As partes também 

ajustaram o vencimento antecipado das obrigações decorrentes do 

referido contrato. A requerente intentou inúmeras tentativas amigáveis 

para solucionar esta questão, porém todas restaram infrutíferas, sendo 

necessário compelir judicialmente a Requerida a adimplir o que deve 

perante a Requerente.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Prossiga-se no 

cumprimento da decisão proferida à fl. 56, no tocante a citação por edital e 

demais atos. 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240617 Nr: 12382-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SET IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a proposta de honorários apresentada pelo perito às 

fls. 52/69. Prazo:15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165682 Nr: 519-30.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SYDINEY CARLETTO, ALEXANDRE 

LIBANO ASSIS, CARLOS ROBERTO HONORATO, CARLA BRANDÃO 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Maringá ( dois endereços), na cidade de Sinop, e , devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218600 Nr: 17378-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VISUART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INUSITTÁ - D'CASA COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA - ME, MATHEUS CACCIATTORI, JOSÉ LEONARDO THOMAS 

MASSOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 84 e, em caso de fornecimento de 

novo endereço venha instruída com a guia de depósito de diligência 

recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 82124 Nr: 10402-11.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DO CARMO TRINDADE PREVEDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto as informações de fls. 174/179. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161328 Nr: 8877-18.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. INFORMÁTICA LTDA ME, MICHELE DE 

MARQUE ZANETTE, ACELITO ZANETTE, SILVANO ZANETTE, DARCI DE 

ALMEIDA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT

 EDITAL DE INTIMAÇAO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8877-18.2011.811.0015

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: E. F. INFORMÁTICA LTDA ME e MICHELE DE MARQUE 

ZANETTE e SILVANO ZANETTE e ACELITO ZANETTE e DARCI DE 

ALMEIDA ZANETTE

INTIMANDO: E. F. Informática Ltda Me, CNPJ: 06341653000110, 

brasileiro(a), empresa, Endereço: Av. das Itaúbas, 3114, Sl. A, Bairro: 

Setor Comercial, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: Intimação do executado, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, 

"caput", do Código de Processo Civil.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se da Ação de Cobrança ajuizada por "Banco 

do Brasil S/A.", em 22.9.2011, contra "E.E.Informática Ltda-ME.", Michele 

de Marque Zanette, Silvano Zanette, Acelino Zanette e Darci de Almeida 

Zanette, postulando a condenação dos réus ao pagamento do débito 

atualizado de R$ 100.087,82 (cem mil, oitenta e sete reais e oitenta e dois 

centavos), representado pela "cédula de crédito comercial nº 40/00002-8" 

celebrada em 09.8.2004.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente.1. Recebo o 

pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 151/153, em 

conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da Parte Especial, do 

Código de Processo Civil.2. Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo 

Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, caso 

tenha procurador constituído nos autos; b. por carta com aviso de 

recebimento, caso seja representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso 

não tenha procurador constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido 

citado(a,s) por edital na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase 

de conhecimento – para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o 

pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil.2.1. Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do 

trânsito em julgado da sentença, a intimação deverá ser feita 

obrigatoriamente na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de 

recebimento, conforme disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo 

Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil.4. Após a juntada aos autos do demonstrativo 

de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado de penhora e 
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avaliação de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito 

atualizado, acrescido de eventuais custas processuais, bem como de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade 

com o art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil.5. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento.6. Após, voltem-me conclusos.7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Nascimento 

Nunes, digitei.

Sinop - MT, 5 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265401 Nr: 6718-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACILITA FACTORING - FOMENTO MERCANTIL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim Maringá, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher 

a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231471 Nr: 6509-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ROTILLI, NAIR TERESA ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes que foi 

designado o dia 24/09/2018 ás 13:00 horas para realização da perícia, 

conforme fls.168

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 281010 Nr: 16518-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295, PERSIO OLIVEIRA LANDIN - OAB:12295

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 203/204 e, em caso de 

fornecimento de novo endereço venha instruída com a guia de depósito de 

diligência recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173988 Nr: 9299-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MOKWA DE MELLO & L DE MELLO LTDA, 

JACIRA MOKWA DE MELLO, LUCAS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto as correspondencias devolvidas pela ECT (fls. 114 

verso) e, em caso de fornecimento de novo endereço venha instruída com 

a guia de depósito de diligência recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220432 Nr: 18646-45.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA SALES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, MARIANA MARCOLIN KAISER - OAB:OAB/MT 19159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208 A

 Certifico nos termos do artigo Art. 796 parágrafo único da CNGC/MT que o 

recurso de apelação de fls.127/134 foi interposto no prazo legal 

devidamente acompanhado do preparo. Ante o exposto, encaminho os 

autos ao setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar o 

advogado da parte requerida para, querendo, contrarrazoar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196937 Nr: 26-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UGIONI E CIA LTDA - ME, HELIO NETO UGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto as devoluções de correspondencias pela ECT de fls. 

123/124 e, em caso de fornecimento de novo endereço venha instruída 

com a guia de depósito de diligência recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172072 Nr: 7179-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE SIMONE DINARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 7179-40.2012.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE RÉQUERIDA: DEISE SIMONE DINARTE

CITANDO: Deise Simone Dinarte, Cpf: 81512635120, Rg: 922.688 SSP MT 

Filiação: Delvir Chaves Dinarte e Maria Cecilia Dinarte, data de nascimento: 

08/05/1975, brasileiro(a), natural de Santo cristo-RS, solteiro(a), 

empresária, comerciante, Endereço: Rua das Magnólias, N. 122 - Fundos, 

Bairro: Centro, Cidade: Sinop-MT
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FINALIDADE: Citação da parte executada constada acima, para querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial Contra 

Devedor Solvente em face de Deise Simone Dinarte, proposta por Banco 

do Brasil S/A, no qual foi firmado entre as partes contrato de 

financiamento para aquisição de bens. O referido contrato foi pactuado em 

36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 1.489,85 (um mil, quatrocentos 

e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), tendo como valor total 

financiado o montante de R$ 53.634,60 (cinquenta e três mil, seiscentos e 

trinta e quatro reais e sessenta centavos), vencendo-se a primeira 

parcela no dia 16/06/2007 e as demais no mesmo dia dos meses 

subsequentes, salientando que a última parcela prevista no contrato teve 

como vencimento o dia 16/05/2010. Ocorre que, a financiada deixou de 

honrar com suas obrigações contratuais, visto que se encontra 

inadimplente desde a parcela vencida em 16/11/2008. O exequente tentou 

por diversas vezes receber seu crédito de maneira amigável, porém, 

todas as diligências restaram infrutíferas e em razão do valor 

disponibilizado a financiada, ora executada, sem o devido pagamento das 

prestações avençadas, restou devida a quantia de R$ 49.29,93 ( quarenta 

e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), 

correspondente às parcelas inadimplidas e encargos previstos 

contratualmente.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Tendo em vista 

a constrição de valor irrisório (fl. 68), procedo ao desbloqueio via 

Bacenjud. 2. Considerando que não foram esgotados todos os meios de 

citação da parte executada, bem como que foi efetuada a restrição de um 

veículo via Renajud (fl. 69), indefiro o pedido de suspensão do feito. 3. Por 

conseguinte, determino o cumprimento integral da decisão de fl. 66/66v no 

tocante à citação. 4. Sem prejuízo da determinação acima, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de baixa da restrição e extinção do feito, sem 

resolução de mérito: regularizar sua representação processual, vez que o 

subscritor não possui procuração/substabelecimento outorgado em seu 

favor nestes autos, bem como indicar o endereço para localização do 

veículo para fins de formalização do arresto executivo. 5. Intime-se. 

Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Nascimento 

Nunes, digitei.

Sinop - MT, 6 de setembro de 2018.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006764-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSO TOZI (AUTOR(A))

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

A.V. SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006764-64.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

VILSO TOZI RÉU: A.V. SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME 

Vistos, etc... Cumpra-se a decisão ID 15117320. SINOP, 5 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002298-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE (ADVOGADO(A))

EDIVALDO PETROLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVOR LUIZ GUINDANI (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do devedor para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 11/9/2018, às 15:30horas, acompanhado 

de seu constituinte, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos, etc. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada para o dia 

11/09/2018, às 15:30h. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002298-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE (ADVOGADO(A))

EDIVALDO PETROLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVOR LUIZ GUINDANI (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 11/9/2018, às 15:30horas, acompanhado 

de seu constituinte, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos, etc. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada para o dia 

11/09/2018, às 15:30h. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011696-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA CONTE (EXEQUENTE)

FERNANDO CONTE (EXEQUENTE)

CLEMENTE CONTE (EXEQUENTE)

DOCELI ANGELA CONTE (EXEQUENTE)

NILSON PAULO COLOMBO (ADVOGADO(A))

SHEILA PASSARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO DE BARROS FOGACA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada dos Exequentes para que deem prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entenderem de direito no prazo de cinco dias, bem 

como manifestando quanto a não citação do executado, conforme certidão 

ID 14256405, sob pena de extinção, conforme despacho abaixo transcrito. 

Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 14255758. Proceda-se a inclusão de 

Fernando Conte e Doceli Angela Conte no polo ativo da presente ação, 

retificando-se na D. R. e A. Após, intimem-se os Exequentes para que 

deem prosseguimento ao feito, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e não havendo manifestação, 

intimem-se pessoalmente os Exequentes, consignando as mesmas 

advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007499-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONEIDE DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Novo Estado, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. Vistos, etc... 

Devidamente comprovada a mora da devedora, conforme notificação 

extrajudicial de ID. 14414887, defiro a liminar e, conseqüentemente, 

determino que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, 

visando apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos 

do representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar 

acima deferida, a devedora fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, 
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art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se a 

Requerida para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob 

pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da 

dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a 

Requerida, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008425-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA HILLESHEIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008425-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KATIUSCIA HILLESHEIM 

Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora da devedora, conforme 

notificação extrajudicial de ID. 14963783, defiro a liminar e, 

conseqüentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, a devedora fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se a Requerida para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se o necessário. Contestado ou 

não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que 

o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007536-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDEZIR SCHAURICH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007536-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: OLDEZIR SCHAURICH Vistos, etc... 

Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme notificação 

extrajudicial de ID. 14435045, defiro a liminar e, conseqüentemente, 

determino que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, 

visando apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos 

do representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar 

acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, 

art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o 

Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob 

pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da 

dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao 

Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177419 Nr: 13216-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNYPOWER AGROINDUSTRIAL CORREIAS E 

MANGUEIRAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍCONE INDÚSTRIA DE CONCRETO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CORRÊA 

CRESPI - OAB:PR-36.647, PATRICIA AYUB DA COSTA LIGMANOVSKI - 

OAB:PR-40.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Processo nº 13216-83.2012

Vistos, etc.

Considerando o teor das petições de fls. 128 e 137/138, cancelo a 

audiência designada às fls. 129, eis que inócua a sua realização.

Considerando que o feito tramita há seis anos sem a localização de bens 

da devedora, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, suspendo a 

execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 273586 Nr: 11997-93.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDAIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os Advogados das 

partes de que foi agendado o dia 27/09/2018, às 15:00hs, para realização 

do exame pericial da Requerente na Gerência de Medicina Legal - 

POLITEC, localizada na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibas, 

nº-1.201, Setor Industrial Norte, devendo comparecer munida dos 

documentos relacionados às fls. 116.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 225572 Nr: 3105-35.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMARA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os Advogados das 

partes de que foi agendado o dia 28/09/2018, às 15:00hs, para realização 

do exame pericial da Requerente na Gerência de Medicina Legal - 

POLITEC, localizada na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibas, 

nº-1.201, Setor Industrial Norte, devendo comparecer munida dos 
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documentos relacionados às fls. 138.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 270535 Nr: 10120-21.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIFERSON COUTINHO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os Advogados das 

partes de que foi agendado o dia 05/10/2018, às 15:00hs, para realização 

do exame pericial do Requerente na Gerência de Medicina Legal - 

POLITEC, localizada na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibas, 

nº-1.201, Setor Industrial Norte, devendo comparecer munido dos 

documentos relacionados às fls. 496.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 173546 Nr: 8761-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BORDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

Embargante para manifestar-se no autos no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da petição de impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

(107/114).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO D AGOSTINI (EXECUTADO)

ESCOLA ACADEMICA DE SAUDE - AGITARE LTDA (EXECUTADO)

CHANTRELLE KIRYA DIDOMENICO DAGOSTINI (EXECUTADO)

 

PJE 1000077-08.2016.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente e do 

provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, no valor de R$126,00, para 

o cumprimento do Mandado de intimação dos executados, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 5 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008799-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLER HELMICH MILITZ (REQUERIDO)

MARCOS MARCELO MILITZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008799-60.2018.8.11.0015 Oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando cópia da petição inicial, sob pena de devolução da 

Carta Precatória. Cumprida a diligência e, estando presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008811-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR BARBOZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008811-74.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008809-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))
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ANA LIA BERTOZO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008809-07.2018.8.11.0015 Na Comarca de Sinop/MT, 

a competência para processar e julgar feitos onde seja parte interessada 

ou interveniente as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 

6ª Vara desta Comarca, conforme artigo 1º do Provimento nº 

042/2004-CM. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para a 6ª 

Vara desta Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008800-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXSANDRO MANHAGUANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008800-45.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS figura no polo passivo da ação 

e, em observância ao disposto no art. 109, I, da CF/88, que atribui a 

competência para processar e julgar as causas em que entidade 

autárquica for interessada na condição de ré, determino a remessa dos 

autos para a Subsecção da Justiça Federal desta cidade.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008718-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYUMI HARA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008718-14.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003458-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO (ADVOGADO(A))

BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RAQUEL DE VASCONCELOS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003458-24.2016.8.11.0015 Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002305-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1002305-19.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL NORTE, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 6 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013502-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR GOMES DE AMORIM (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1013502-68.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA da decisão: "(...) À vista do exposto, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

comprovando a hipossuficiência, apresentando aos autos a declaração de 

hipossuficiência e o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se." Sinop-MT, 6 de setembro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006600-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SASSI (REQUERIDO)
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PROCESSO PJE 1006600-02.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito. Sinop-MT, 6 de setembro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002029-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SCHWARZ (EMBARGADO)

EDILO TENORIO BRAGA (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1002029-51.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO DA AUTORA da 

decisão: "Verifico que a parte autora pugna pela concessão da gratuidade 

da justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não 

tem condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido de justiça gratuita e, em conformidade com o 

disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar 

que não possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. À vista do exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de demonstrar a hipossuficiência, sob pena de indeferimento 

da gratuidade. Em igual prazo, sob pena de indeferimento da inicial, deverá 

juntar os atos constitutivos da empresa embargante, bem como corrigir o 

valor da causa, atribuindo o valor do processo executivo, uma vez que 

impugna o débito em sua totalidade. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AUTOS 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE RECONSIDEROU ANTERIOR DELIBERAÇÃO E, EM NOVA ANÁLISE, 

NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA 

AGRAVANTE. 1. Consoante entendimento desta Corte, o valor da causa, 

em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído 

ao processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como 

na hipótese sub judice. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A reforma do 

acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela agravante, para modificar 

as premissas acerca do valor atribuído à causa e do proveito econômico, 

encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 

Precedentes.3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no 

AREsp 1024756/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 06/03/2018, DJe 13/03/2018) Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008797-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERREIRA GRIPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008797-27.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigentee do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor, para, em cinco dias 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, tendo em 

vista que decorreu o prazo de suspensão requerido. Sinop-MT, 6 de 

setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008045-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

ARTUR LUAN PASSARINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Processo nº 1008045-21.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

da decisão: "(...) À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais 

(declaração de imposto de renda, entre outros), sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Em igual prazo, considerando que se trata de 

tutela cautelar em caráter antecedente para busca e apreensão de bem, 

com o objetivo de garantir a eficácia do pedido principal, deverá a parte 

autora indicar a lide principal e seu fundamento (artigo 305 do CPC), sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007172-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINEU CARLOS GABRIEL (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1007172-55.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça:"Certifico que 

em cumprimento ao mandado extraído dos autos supra, diligenciei-me à 

Rua dos Eucaliptus, 1038, no Bairro Jardim Imperial, nesta cidade, local em 

que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO DO VEÍCULO objeto 

do mandado, bem como a citação da parte requerida LINEU CARLOS 

GABRIEL, em razão de não encontrá-los, pois no local avistei um veículo 

tipo fiat palio branco na garagem e apesar de aparentemente possuir 

gente na residência ninguém saiu para atender este meirinho, ainda 

percorri pelas ruas e avenidas desta cidade sem lograr êxito na 

localização do veículo. Diante do acima exposto, suspendo minhas 

diligências, devolvendo o mandado para as devidas providências."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001677-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

IRINAIDE FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (EXECUTADO)

SIDNEI LOURENCO (EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001677-64.2016.8.11.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que os EXECUTADOS cumprissem a 

obrigação, razão pela qual INTIMO a EXEQUENTE para manifestar em cinco 

dias. Sinop-MT, 6 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira 

– gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003178-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

RONALDO CLEBER BENETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUILO CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o(a/s) 

executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento do débito, bem como sem que 

embargasse(m) a presente ação, mesmo citado(a/s) pessoalmente ID 

.6765431. Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ 

INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em cinco dias juntar cálculo atualizado 

do débito, bem como, para, querendo, indicar bens passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009643-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENOR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo de 60(sessenta) dias de suspensão do 

processo, deferido no despacho de ID 9919396. Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado da parte autora 

para que dê prosseguimento no feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009271-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARIA MOSCHEN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado da parte autora para que, no prazo de 05 dias, dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000021-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE TRZINSKI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de id 9985311.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005438-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEZZI TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo de suspensão para cumprimento de acordo 

homologado na decisão de ID 9921348. Assim,nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para 

manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça de ip 

9921348.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003401-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (ADVOGADO(A))

JOAQUIM CALIXTO NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de ID 9946272.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001172-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMORTEC - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS EIRELI - EPP (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1001172-39.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para 

manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça: "Certifico, 

que visando dar cabal cumprimento ao respeitável mandado, extraído dos 

autos supra mencionado, diligenciei-me ao endereço indicado, onde DEIXEI 

DE CITAR o requerido: AMORTEC SEVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS 

LTDA-ME, em virtude de não encontrá-la, sendo que no endereço Av. dos 

Jacarandás, 2602, pude observar que ali havia um escritório, mas que 

aparentemente aquela sala está desocupada, e em conversa com alguns 

moradores ali das imediações, não foi possível saber se ali realmente 

estava instalada a citada empresa, razão pela qual devolvo o r. mandado 

em cartório para as devidas providências." Sinop-MT, 6 de setembro de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008434-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008434-06.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008575-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORTEC CONTABILIDADE LTDA - EPP (AUTOR(A))

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008575-25.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001080-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. TOLOTTI - ME (AUTOR(A))

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº. 10001080-95.2016.8.11.0015 Denota-se que a 

requerida, na contestação (ID nº. 8110755), informou que as partes 

entabularam acordo extrajudicial, no qual a requerida pagou à requerente 

a importância de R$12.525,75 (doze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 

setenta e cinco centavos), oportunidade em que esta lhe concedeu ampla 

e irrestrita quitação, no que diz respeito a relação contratual havida entre 

as partes. Entretanto, verifica-se que a requerida deixou de colacionar a 

cópia da transação extrajudicial realizada com a requerente, não sendo 

possível verificar os termos dispostos no aludido acordo. Nessa senda, 

converto o julgamento em diligência, determinando que a requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovam a juntada do termo de acordo 

extrajudicial firmado com a requerente. Juntado aos autos o documento, 

manifeste-se a requerente, em dez dias, esclarecendo qual o valor que 

remanesce, haja vista que na impugnação à contestação confirmou a 

existência do acordo. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007297-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1007297-23.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO (verificar nos autos), devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 
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Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 6 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129569 Nr: 8784-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578-A/OAB-MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT/ 12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE 

CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZ. PCG-BRASIL 

MULTICARTEIRA em face de JOSÉ DOS ANJOS, alegando ser credor 

fiduciário da parte requerida e que esta se encontra em mora; requerendo, 

por fim, a busca e apreensão do objeto do contrato. Com a inicial, vieram 

os documentos de fls. 11/22. Recebida a inicial, foi deferida a liminar de 

busca e apreensão (fls. 45). Às fls. 56, foi expedido o respectivo 

mandado, entretanto, conforme certificado pelo oficial de justiça às fls. 57, 

não foi possível proceder com a apreensão do bem objeto do contrato. Às 

fls. 63, foi realizado o bloqueio do veículo via sistema RENAJUD. Às fls. 

102, foi expedido novamente o mandado, entretanto, conforme certificado 

pelo oficial de justiça às fls. 57, mais uma vez não foi possível proceder 

com a apreensão do bem objeto do contrato. Assim, a parte autora foi 

intimada pessoalmente (fls. 117) e através de seu advogado (fls. 111) 

para dar andamento ao feito, entretanto, quedou-se inerte, conforme 

certificado às fls. 118. DECIDO. Verifico que o processo está paralisado 

há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, por inércia da parte autora 

que, devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e revogo a liminar de 

fls. 45. Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74285 Nr: 2684-60.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS, RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDN, ILDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137, 

RICARDO GAZZI - OAB:135319/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a inércia do credor, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 105702 Nr: 14070-19.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:8.773/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em fase de cumprimento de 

sentença movida por BANCO FINASA S/A em face de FRANCINEIDE DA 

SILVA. A executada foi intimada a cumprir a obrigação, às fls. 92, 

deixando transcorrer o prazo sem o cumprimento. Às fls. 99, a parte 

autora pugnou pela penhora “online”. Intimado para apresentar cálculo 

atualizado do débito, quedou-se inerte. Intimado pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, o exequente não se manifestou, conforme fls. 

109. DECIDO. Verifico que o processo está paralisado há mais de 01 (um) 

ano e 084 (quatro) meses, por inércia da parte autora que, devidamente 

intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as 

diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da 

causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Condeno a exequente ao pagamento 

das custas processuais. Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95220 Nr: 2241-41.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE APARECIDA SOKOLOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2241-41.2008.811.0015 – CÓDIGO - 95220

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

PARTE RÉ: DENISE APARECIDA SOKOLOWSKI

CITANDO(A, S): Requerido(a): Denise Aparecida Sokolowski, Cpf: 

94109257115, Rg: 14120062 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Quedas do iguaçu-PR, solteiro(a), atendente, Endereço: Rua 01, Qda 12, 

Lote 06, Bairro: Residencial Montreal Park, Cidade: Sinop-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/03/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 323.170,93

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 Resumo da inicial : O presente processo fora distribuído em 26/03/2008, 
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onde na Petição Inicial há informação sobre o acordo pactuado entre as 

partes nº 9902072858 por objeto o arrendamento mercantil do bem: 

VEÍCULO FORD FIESTA EDGE, 2002 – PRATA – PLACA: DIL-0900, 

CHASSI: 9BFZF12C938003882, RENAVAN: 783382863, onde ficou o 

requerido a efetuar o pagamento em 60 (sessenta) prestações acrescidas 

dos encargos contratuais, cada uma no valor de R$ 572,75 (quinhentos e 

setenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Contudo, a Requerida 

não efetuou o pagamento da parcela nº 03 com vencimento em 16/10/2007 

e das seguintes até o ajuizamento, totalizando até a data do ajuizamento 

da ação, o valor de R$ 24.442,24 ( vinte e quatro mil, quatrocentos e 

quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), sendo notificado sobre a 

mora e permanecendo inerte. Assim, foi protocolada a presente ação para 

que possa ser condenada a requerida ao pagamento do débito em aberto, 

juros e correções monetárias.

 Decisão: “Indefiro o pedido de fls. 159, tendo em vista que já foi tentada a 

citação da requerida no endereço da exordial, conforme certidão de fls. 

35, bem como a ação foi convertida em ação de perdas e danos, às fls. 

126, sendo assim impossível a expedição de mandado de reintegração de 

posse.Cite-se, por edital, a requerida DENISE APARECIDA SOKOLOWSKI, 

com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 23.Decorrido 

o prazo de resposta e não havendo apresentação de contestação, fica 

desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor 

Público desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se 

manifestar, no prazo legal.Apresentada a defesa, intime-se a parte autora 

para que manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.”

.

 Sinop - MT, 5 de setembro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85946 Nr: 3371-03.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (MERCADO 

CARAJÁS), ROBERTO HIROYUKI UEDA, MARIO UEDA, EMILIA SAEKO 

OSHITA UEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Os documentos de fls. 187/190 demonstram que a pessoa jurídica 

executada ROBERTO HIROYUKI UEDA está em recuperação judicial, cujo 

processo tramita perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº 

2075-77.2006.811.0015 (cód. nº 73664). Ademais, verifico que o crédito 

discutido nos autos, proveniente da cédula de crédito comercial com 

garantia hipotecária nº 40/01294-8 (fls. 10/18) já está habilitado nos autos 

da Recuperação Judicial da executada, devendo o exequente aguardar o 

trâmite processual no Juízo Universal. Com relação aos demais 

executados, que são avalistas da cédula de crédito comercial (fls. 16), a 

execução deve prosseguir, haja vista que os efeitos da recuperação 

judicial do devedor principal não os abrange, por força do disposto nos 

arts. 6º, caput e 49, §1º, da Lei nº 11.101/05. A esse respeito, o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Assim, verifico que os 

executados MARIO UEDA e EMILIA SAEKO OSHITA UEDA foram 

devidamente citados às fls. 45 e 59. Entretanto, deixaram transcorrer o 

prazo sem efetuar o pagamento do débito e/ou opor embargos à 

execução, conforme certidão de fls. 63. (...) Assim, com fulcro no artigo 

854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros formulado 

às fls. 194 em nome dos executados MARIO UEDA – CPF nº 

129.285.779-04 e EMILIA SAEKO OSHITA UEDA – CPF nº 593.062.541-72, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 274.134,52 – duzentos e setenta e 

quatro mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo 

Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 115290 Nr: 7982-28.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR SARAIVA WILKOMN, LENIR SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE DIAMANTINO - OAB:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada às fls. 32, 

entretanto deixou transcorrer o prazo sem pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 113/114 em 

nome da parte executada LENIR SARAIVA WILOMN – CPF: 

552.043.250-34 até o limite do crédito exequendo R$ 29.626,58 (vinte e 

nove mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), o 

que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 226430 Nr: 3592-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MORELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO em face de PAULO MORELI.

Às fls. 58/60v as partes entabularam acordo, o qual foi homologado às fls. 

61. Ante o prazo de suspensão decorrido, a parte exequente foi intimada 

(fls. 63) para se manifestar acerca do cumprimento da obrigação, 

entretanto, quedou-se inerte (fls. 64).

 DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas custas pela parte exequente, conforme 

acordo de fls. 58/60v, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 
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necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117761 Nr: 10027-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. RAMOS ME - CARROCERIAS RAMOS, 

ANTONIO JOSÉ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para manifestar em cinco dias, tendo em vista que os leilões 

foram negativos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220185 Nr: 18460-22.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO CARLOS MARONEZZI, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, CELIA DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 

3928

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 279 a 281 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EMBARGADA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 10534 Nr: 41-18.1995.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOASUL - COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO GARBUGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANY RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:84635

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em quinze dias juntar planilha do débito 

remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 259327 Nr: 3286-02.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR BURATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MS 6.611, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, por ser o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária (fls. 46), a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, 

nos termos do artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 05 de setembro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219828 Nr: 18211-71.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diedo Carlos Oliveira Polastro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A /OAB-MT

 Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS 

ILEGAIS C/C ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA movida por DIEDO CARLOS OLIVEIRA POLASTRO 

em face de BANCO ITAUCARD S/A Às fls. 58/61, as partes entabularam 

acordo, entretanto a cópia do mesmo estava ilegível. Às fls. 62/64, as 

partes foram intimadas para apresentarem via legível do acordo (fls. 

62/64), entretanto, não se manifestaram. Intimado o requerente através de 

seu advogado (fls. 67) e pessoalmente (68verso), para dar 

prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 69. 

DECIDO. Verifico que o processo está paralisado há mais de 01 (um) ano, 

por inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo 

deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA 

COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Sem recolhimento das custas 

processuais ante a justiça gratuita (fls. 27/29). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172775 Nr: 7741-49.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE - AFILIADA DO SBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO em fase de 

cumprimento de sentença movida por ILDO SOARES DA SILVA em face de 

TV CIDADE AFILIADA DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO (SBT).

Às fls. 75/78, a parte executada comprovou o cumprimento da obrigação. 

Posteriormente, às fls. 201, o exequente se manifestou concordando com 

os valores depositados pela executada, pugnando pelo levantamento dos 

valores.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.
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Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 79/80), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta a ser indicada pelo exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225999 Nr: 3362-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMAIRA RIBEIRO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 45/46, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 225999 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de JUMAIRA RIBEIRO TAQUES, até a data 

aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo 

(02/12/2020).

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153366 Nr: 1404-78.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SCHEMMER KEMPF - ESPÓLIO, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:OAB/MT 7839-B, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/RS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do executado da sentença a seguir transcrita: “HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 785. Em 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo Código nº 

1404-78.2011.811.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA em fase de cumprimento 

de sentença movida por LUIZ PINHEIRO em face NILSON SCHEMMER 

KEMPF – Espólio e representado por ALCEU ADEMIR KEMPF. Transitada 

esta em julgado, pagas as custas pelo exequente, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263962 Nr: 5945-81.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por VALDINEI PAULINO DA 

SILVA em face de OI MÓVEL S/A. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 10/19. Às fls. 24/25, foi indeferida a gratuidade da justiça e 

determinada a intimação do requerente para emendar a inicial efetuando o 

recolhimento das custas processuais. Às fls. 29, foi certificado que 

decorreu o prazo sem que a parte autora efetuasse o recolhimento das 

custas. DECIDO. Verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das taxas e custas processuais devidas, estando o 

processo paralisado há mais de 02 (dois) anos. O art. 290 do CPC 

estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte , 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: (...) Ante o exposto, 

considerando que a parte autora não providenciou o recolhimento das 

custas processuais, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, determinando o 

cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222685 Nr: 1261-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT & MELO NETO LTDA - ME, PEDRO 

AUGUSTO DE MELO NETO, CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT, JULIO 

CESAR SCHIMITT CRESPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de SCHMITT E MELO NETO LTDA, PEDRO 

AUGUSTO DE MELO NETO, CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT e JULIO 

CESAR SCHMITT CRESPO alegando ser credor dos executados da 

importância de R$ 51.839,58 (cinquenta e um mil oitocentos e trinta e nove 

reais cinquenta e oito centavos), conforme cédula de crédito de fls. 13/18. 

Recebida a inicial (fls. 26), apenas dois dos executados foram citados às 

fls. 38. Intimado através de advogado (fls. 39) e pessoalmente (fls. 45) 

para dar prosseguimento ao feito, o exequente quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 46. DECIDO. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 01 (um) ano, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, condenando o exequente 

ao pagamento das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 72327 Nr: 1076-27.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. GRAF & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:OAB/MS 16.351, MARCIO RODRIGUES MARIN - OAB:13.674, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA convertida em EXECUÇÃO em fase de 

cumprimento de sentença movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL 

MULTICARTEIRA em face de N GRAF & CIA LTDA alegando ser credor da 

requerida da quantia total de R$ 35.248,10 (trinta e cinco mil duzentos e 

quarenta e oito reais e dez centavos), representados por um contrato de 

limite de crédito. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 06/91. 

Recebida a inicial às fls. 03, a requerida foi citada às fls. 95, entretanto 

não pagou o débito, sendo a ação convertida em execução às fls. 99. Às 

fls. 124/125, a parte autora requereu que fosse expedido ofício à 

Delegacia da Receita Federal para que esta apresentasse as últimas 

declarações de imposto de renda da executada, porém a busca restou 

infrutífera (fls. 172/178). Intimado através de advogado (fls. 192) e 

pessoalmente (fls. 195) para dar prosseguimento no feito, o exequente 

quedou-se inerte (fls. 196). DECIDO. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 01 (um) ano, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) Posto isso, nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, condenando o 

exequente ao pagamento das custas processuais. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002854-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

LEONARDO WALZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002854-92.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 

partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID nº 

12550551), deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que é improvável a conciliação nesta fase 

processual. Desta forma, vindo o laudo aos autos, cite-se a requerida dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005030-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MOREIRA BRITO (AUTOR(A))

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005030-44.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 09/11/2018, às 16h30min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006659-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006659-87.2017.8.11.0015 Compulsando os autos, 

verifico que o requerido, embora devidamente citado (ID nº 8211492), 

deixou de contestar a ação no prazo legal, conforme certidão de ID nº 

15206865. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, 

independente de sua intimação quanto aos atos processuais. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000471-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERNANDO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000471-44.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 
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assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

JENIFFER EVELINA MACHADO BARBOSA (AUTOR(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON SABINO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001540-14.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 09/11/2018, às 17h30min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000567-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENE ROBERTT LIMA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000567-30.2016.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em face de RENE ROBERTT LIMA FILHO, alegando ser 

credor fiduciário da parte requerida e que esta se encontra em mora; 

requerendo, por fim, a busca e apreensão do objeto do contrato. Com a 

inicial, vieram os documentos de ID nº 3066357 a 3067547. Recebida a 

inicial, foi deferida a liminar de busca e apreensão (ID nº 4280764). No ID 

nº 5026063, foi certificado que não foi possível realizar a apreensão do 

veículo, bem como a citação do réu. No ID nº 7321368, a parte requerente 

pugnou pela desistência da presente ação. Intimado para apresentar 

procuração com poderes para “desistir” (ID nº 7341733), a parte autora 

quedou-se inerte, conforme certificado em ID nº 15187762). DECIDO. 

Verifico que o processo está paralisado há mais de 01 (um) ano e 03 

(três) meses, por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o 

processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: “AGRAVO 

REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e revogo a liminar de ID nº 4280764. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005995-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

KASSIM SCHNEIDER RASLAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. W. M. RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005995-56.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por BANCO BRADESCO 

S.A em face de G.W.M. RIBEIRO - ME. No ID nº 7260791, a parte autora foi 

intimada para comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais. 

No ID nº 15180834, foi certificado que a parte autora deixou decorrer o 

prazo sem que recolhesse as custas processuais. DECIDO. Verifico que a 

parte autora não comprovou o recolhimento das taxas e custas 

processuais devidas. O art. 290 do CPC estabelece que: “Será cancelada 

a distribuição do feito se a parte , intimada na pessoa de seu advogado, 

não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 

(quinze) dias” . O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

por sua vez, dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção 

do processo, conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma 

legal. Diante de tais disposições, a ausência de recolhimento das custas 
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processuais devidas é causa de extinção do processo, 

independentemente da intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu: 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista 

que a parte autora não está ao abrigo da gratuidade judiciária, e não 

efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de origem, o pagamento das 

custas iniciais, cabe o cancelamento da distribuição, na forma do art. 257 

do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos 

Junior, Julgado em 27/03/2013). (TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: 

Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). 

Ante o exposto, considerando que o autor não providenciou o 

recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007740-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT (ADVOGADO(A))

HORING & HORING LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007740-71.2017.8.11.0015 Cuida-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, movida por HORING & HORING LTDA – ME em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. No ID nº 8317168 a parte autora foi intimada para 

emendar a inicial, para comprovar a hipossuficiência alegada. No ID nº 

9119435, foi indeferida a assistência judiciária gratuita, sendo a parte 

autora intimada para recolher as custas e taxas processuais. No ID nº 

15193592 foi certificado que decorreu o prazo sem que a parte 

recolhesse as custas. DECIDO. Verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 

290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte , intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o autor não providenciou o recolhimento das custas 

processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000322-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ANTONIO GREGOLETTO (AUTOR(A))

EMERSON LEMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA IPORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL VITOR CONTIM OAB - 204.681.648-04 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº. 1000322-82.2017.8.11.0015 ROQUE ANTÔNIO 

GREGOLETO E INELCY SUSIN GREGOLETTO ajuizaram a presente AÇÃO 

DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA em face de MADEREIRA IPORÃ LTDA, 

alegando que, em 06/11/2002, adquiriram da requerida os imóveis rurais 

denominados “LOTE 07-A” e “LOTE 08” localizados no Município de Santa 

Carmem/MT, pelo valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), oportunidade em 

que a posse foi transferida aos requerentes. Ocorre que, mesmo após o 

pagamento integral, a requerida não providenciou a outorga da escritura 

pública aos requerentes. Diante de tais fatos, postularam a concessão de 

tutela antecipada para averbação da existência da ação nas matrículas 

dos imóveis em discussão. Ao final, pugnaram que seja expedida carta de 

adjudicação, de modo a suprir a outorga da requerida. Com a inicial, vieram 

os documentos de ID nº. 4581443 a 4586793. A antecipação de tutela foi 

deferida (ID 4612914). Devidamente citada (Id nº. 5515452), a requerida 

apresentou contestação no Id de nº. 6786326, alegando, preliminarmente, 

incompetência do juízo. No mérito, sustentou ser impossível a outorga da 

escritura pública dos imóveis em favor dos requerentes, haja vista que o 

contrato se trata de cessão onerosa da posse para exploração, não 

havendo que se falar em compromisso de compra e venda, sendo que o 

correto seria os requerentes manejarem ação renovatória, caso tenham a 

intenção de continuar explorando o bem. Pugnou pela concessão do 

beneficio de assistência judiciária gratuita. Juntou os documentos de ID de 

nº. 6093342 a 6709541. Realizada audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera (ID nº. 6709559). Os requerentes apresentaram impugnação à 

contestação, refutando a preliminar, sob a justificativa de que o foro de 

situação do imóvel prevalece sobre o foro de eleição. Afirmaram que o 

contrato firmado entre as partes se trata de uma legítima compra e venda, 

não havendo que se falar em cessão onerosa para exploração. Ao final, 

impugnaram o pleito de assistência a judiciária gratuita (ID nº. 7982834). A 

decisão de ID nº. 8007000 determinou que as partes especificassem as 

provas que pretendiam produzir, sendo que os requerentes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (Id nº. 8342044). A requerida, por sua 

vez, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme 

certificado no ID de nº. 9203229. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: O feito comporta o julgamento antecipado, uma vez que, embora a 

questão versada seja de fato e de direito, a prova documental acostada 

aos autos é suficiente para o deslinde da causa, além do que, as partes 

dispensaram dilação probatória. 1. DAS PRELIMINARES: 1.1. Da exceção 

de incompetência: A requerida alegou a incompetência relativa, aduzindo 

que o contrato firmado entre as partes possui foro de eleição, qual seja, 

da Comarca de São Paulo/SP. Os requerentes, por sua vez, refutaram a 

preliminar, aduzindo que o foro competente é o da situação do imóvel. 

Sobre o tema, dispõe o diploma processual civil, em seu artigo 47, que as 

ações fundadas em direito real sobre imóveis devem ser ajuizadas no foro 

de situação da coisa, in verbis: “Art. 47, CPC/15. Para as ações fundadas 

em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1 

O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se 

o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, 

divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova”. É certo 

que o parágrafo primeiro do referido artigo 47 estabelece foros 

facultativos ao requerente, quais sejam, o domicílio do requerido ou o foro 

de eleição. Ocorre que tal escolha não é possível em demandas que 

versem sobre direito de propriedade, hipótese em que a competência é 

absoluta. No caso, o imóvel em litigio está situado na cidade de Santa 

Carmem, pertencente à Comarca de Sinop/MT, de modo que este juízo é o 

competente para processar e julgar a presente demanda, notadamente em 

razão da natureza da ação. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento 

jurisprudencial: “Adjudicação compulsória. Ação que envolve direito real 

sobre imóvel. Competência do foro da situação do imóvel. Art. 95, do CPC. 

Cláusula de eleição de foro. Inaplicabilidade. Hipótese de competência 

absoluta. Nulidade dos atos decisórios praticados no processo. Art. 113, § 
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2º, do CPC. Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ. Decisão reformada. 

g r a v o  p r o v i d o ” .  ( T J S P ;  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

0104963-11.2013.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva 

Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itararé - 

1ª Vara; Data do Julgamento: 27/11/2013; Data de Registro: 02/12/2013) 

Isto posto, rejeito a preliminar. 1.2. Da assistência judiciária gratuita: A 

requerida pugnou pelo beneficio da assistência judiciária gratuita, sob a 

justificativa de que encontra-se com as suas atividades paralisadas, não 

tendo condições de arcar com as custas processuais e honorários 

sucumbenciais (Id nº. 6786326- fls. 01). Sobre o tema, insta salientar que 

a assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes, 

que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, 

caso tenham que recolher as custas processuais. Todavia, não obstante 

as disposições do artigo 99, §1º, do Novo Código de Processo Civil, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. Ademais, em se tratando de 

pessoa jurídica, a esta incumbe demonstrar a impossibilidade financeira. 

Com tais considerações, em consulta ao site da Receita Federal 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/), verifica-se que, diversamente do 

alegado pela empresa requerida na declaração de pobreza de ID nº. 

60903342, esta se encontra em atividade desde 18/10/2003. Além disso, 

verifica-se que a requerida não colacionou nenhum elemento probatório 

comprovando a sua atual situação financeira, não havendo qualquer 

indicação de que não possa assumir as despesas processuais. Desta 

forma, não há que se falar em concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita a requerida. 2. DO MÉRITO: A ação de adjudicação 

compulsória é o remédio processual destinado a promover o registro 

imobiliário necessário à transmissão da propriedade, conforme previsto no 

artigo 1.418 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.418. O promitente comprador, 

titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a 

quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de 

compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se 

houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”. Outrossim, de 

acordo com a súmula 239 do STJ: “O direito à adjudicação compulsória 

não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no 

cartório de imóveis”. Nessa senda, a ação de adjudicação compulsória tem 

natureza constitutiva, relacionada ao direito de propriedade de bem imóvel, 

e tem como requisitos: a prova do negócio realizado entre as partes, a 

quitação das obrigações do comprador e a resistência do vendedor em 

transferir a titularidade. Com tais considerações, verifica-se que assiste 

razão aos requerentes, notadamente diante da existência de compromisso 

de compra e venda de imóvel rural, firmado entre as partes em 

05/11/2002, cujos objetos são os imóveis denominados “Lote 07-A” e 

“Lote 08”. Neste ponto, diversamente do aduzido pela requerida, as partes 

firmaram um legítimo compromisso de compra e venda, inclusive 

denominado dessa forma, no qual a requerida prometeu à venda os 

imóveis denominados “LOTE – 07-A”, registrado sob a matrícula de nº. 

058, e “LOTE 08”, registrado sob a matrícula nº. 061, pelo preço ali 

estipulado (R$30.000,00), tendo a requerida, inclusive, dado quitação da 

referida importância (ID nº. 4581447). Ademais, denota-se que o aludido 

contrato foi redigido sob a presença de duas testemunhas e com cláusula 

de irretratabilidade e irrevogabilidade, não havendo qualquer condicionante 

para a sua validação. Nessa toada, insta salientar que, de acordo com o 

artigo 462 do Código Civil, a promessa de compra e venda é espécie de 

contrato preliminar pelo qual as partes, ou uma delas, comprometem-se a 

celebrar o contrato definitivo de compra e venda. É negócio de segurança, 

destinado a conferir garantia às partes quanto à relação substancial em 

vista. Assim, para que o compromisso de compra e venda seja válido deve 

apresentar todos os requisitos exigidos no contrato de compra venda a 

ser celebrado. A propósito: “Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto 

à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser 

celebrado”. O contrato de compra e venda, por sua vez, encontra-se 

conceituado no artigo 481 do Código Civil, como sendo o contrato pelo qual 

um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa móvel 

ou imóvel a outro contratante, mediante o pagamento de uma 

remuneração. Destarte, como todo contrato oneroso, a venda e compra 

traz requisitos essenciais para a sua caracterização, sendo eles: as 

partes (comprador e vendedor), o objeto (a coisa), o preço, o 

consentimento, e a forma prevista em lei. No caso, restou demonstrado 

que o compromisso de compra e venda firmado entre as partes é válido e 

eficaz, eis que preencheu todos os requisitos previstos em lei. Além disso, 

denota-se que o compromisso de compra e venda firmado entre as partes 

foi devidamente quitado (ID nº. 4581447), tendo, inclusive, sido estipulada 

cláusula de irretratabilidade. Ademais, embora o aludido contrato não 

tenha sido devidamente registrado em cartório, o entendimento hodierno é 

da aplicabilidade da Sumula 239 do STJ.. A propósito: “[...] Inexistindo 

óbice no ordenamento jurídico quanto à pretensão deduzida pela parte 

autora, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, fundada na 

argumentação de pedido juridicamente impossível (CPC, art. 295, I e 

parágrafo único). 2.Conforme arts. 1.417 e 1.418 do CC, o promitente 

comprador adquire, mediante promessa de compra e venda, em que não 

foi pactuado o arrependimento, celebrada por instrumento público ou 

particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, direito real à 

aquisição do imóvel, podendo exigir do promitente vendedor, ou de 

terceiros, a quem os direitos destes forem concedidos, a outorga da 

escritura definitiva de compra e venda e, em caso de recusa, a 

adjudicação judicial do bem. Ressalte-se que o registro do compromisso 

de compra e venda no cartório de imóveis somente é exigível para fins de 

oponibilidade a terceiros de boa-fé (Súmula n. 239/STJ). 3.A proibição de 

cessão de bem objeto de programa habitacional do Distrito Federal a 

terceiros termina com a implementação de todas as condições para a 

transmissão da propriedade do imóvel em favor da pessoa contemplada 

(quitação do saldo devedor do financiamento), independentemente da 

anuência da CODHAB/DF, sucessora da SHIS. 4.Tendo o autor 

comprovado sua qualidade de atual e legítimo cessionário sobre os direitos 

do imóvel, devidamente quitado, cabível a adjudicação compulsória do 

bem, inclusive mediante o suprimento judicial para outorga da escritura 

pública (CC, art. 1.418; CPC, art. 466-B) [...]”. (TJ-DF - APC: 

20130111385809, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 

09/09/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2015 . Pág.: 131) “[...]Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 

172, e-STJ): "Diante da cessão de direitos oriundos de promessa de 

compra e venda, os cessionários podem exigir do promitente vendedor - já 

quitado o preço - a outorga da escritura definitiva. [...] Como não há 

terceiro afetado, e já passadas décadas desde a promessa, a cessionária 

faz jus à adjudicação do imóvel em seu favor (súmula n º 239 do STJ)". 

[...] O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, ou seja, de que a 

falta de registro do instrumento particular de promessa de compra e venda 

não impede a propositura de ação de adjudicação compulsória, está em 

sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, consolidada na Súmula 

239/STJ. [...]”. (REsp 1698807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) Destarte, 

demonstrado que o negócio entre as partes é válido e eficaz, sendo 

exigível em relação ao promitente comprador na medida da satisfação das 

obrigações (pagamento do preço) é de rigor o deferimento da adjudicação 

compulsória, notadamente quando inexistente prejuízo a terceiro, em 

especial, quando já ultrapassado mais de 15 (quinze) anos da 

formalização da avença. Desta forma, conclui-se que é legítima a 

pretensão dos requerentes em obterem o registro do título translativo de 

propriedade do referido bem, nos termos do art. 1.418 do Código Civil, haja 

vista que se desincumbiram do ônus da prova, comprovando a 

formalização e o cumprimento do contrato de compra venda dos imóveis 

em discussão. Nesse sentido, Arnaldo Rizzardo: “o Estado deve 

socorrê-lo, como de fato acontece. Chamado a intervir, com sua 

autoridade impõe o cumprimento da obrigação, mediante uma sentença 

constitutiva, suprindo a manifestação espontânea do consentimento do 

inadimplente.” (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Aide, 

p.381). Nessa senda, colaciona-se o entendimento jurisprudencial: “[...] A 

ação para a adjudicação compulsória objetiva suprir a manifestação de 

vontade do proprietário que se recusa ou se mantêm inerte para outorgar 

a escritura. -Na ação de adjudicação compulsória não se exige o prévio 

registro do contrato, devendo ser comprovada a contratação e 

incontroverso o pagamento do preço ajustado. [...]”. (TJ-MG - AC: 

10434100000968001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

23/04/2015, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/05/2015). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para o fim de adjudicar compulsoriamente aos requerentes os 

imóveis: “LOTE-07-A”, registrado na matrícula de nº. 058, do Cartório de 

Registro de Imóveis de Sinop/MT e “LOTE-08”, registrado na matrícula de 

nº. 068, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, servindo esta 

sentença como título hábil à transcrição perante o registro imobiliário 

competente, sem prejuízo dos pagamentos dos tributos, taxas e 

emolumentos inerentes à transação imobiliária em questão (art. 490 do 
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CC). Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC. Com o trânsito 

em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA FINK STANKE (ADVOGADO(A))

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO PAULO MISSEL (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001249-14.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, movida por AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO 

LTDA em face de G LEO PAULO MISSEL. No ID nº 11921560, a parte 

autora foi intimada para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

processuais. No ID nº 15213263, foi certificado que a parte autora deixou 

decorrer o prazo sem que recolhesse as custas processuais. DECIDO. 

Verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das taxas e 

custas processuais devidas. O art. 290 do CPC estabelece que: “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte , intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, por sua vez, dispõe que: “se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O indeferimento da inicial dá 

ensejo à extinção do processo, conforme estabelece o art. 485, inciso I, 

do mesmo diploma legal. Diante de tais disposições, a ausência de 

recolhimento das custas processuais devidas é causa de extinção do 

processo, independentemente da intimação pessoal da parte, conforme já 

se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista 

que a parte autora não está ao abrigo da gratuidade judiciária, e não 

efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de origem, o pagamento das 

custas iniciais, cabe o cancelamento da distribuição, na forma do art. 257 

do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos 

Junior, Julgado em 27/03/2013). (TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: 

Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). 

Ante o exposto, considerando que o autor não providenciou o 

recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216433 Nr: 15954-73.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCRC, IXMC, ARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARC, ALCRC, IXMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE HUDSON PORTO DA 

COSTA - OAB:OAB/ES 10649, NATALY HEITOR MARTINI - 

OAB:15.501-MT

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS promovida por Ana Luiza 

Cavalcante Russo Coutinho, representada por sua genitora Iana Xenia 

Moreira Cavalcante, em face de André Russo Coutinho. Alega que na data 

de 06.08.2012 foi fixado um salário mínimo a título de alimentos, entretanto, 

a condição financeira do requerido autoriza a majoração da obrigação 

alimentar para três salários mínimos. Juntou documentos às fls. 17/41.

 Recebida a inicial, foi designada audiência de tentativa de conciliação, 

bem como determinada a citação do réu (fl. 42).

A audiência restou prejudicada, em razão da ausência das partes (fl. 45).

 Informado nos autos a mudança de endereço da parte autora (fl. 48), foi 

declinada a competência e determinado a remessa dos autos a este Juízo 

(fl. 50).

 Aportado os autos neste Juízo, foi verificada a existência de outra ação 

com as mesmas partes, sendo determinado o apensamento daquela a este 

feito (fl. 53).

A parte ré apresentou contestação nos autos (fls. 65/83), juntando 

documentos às fls. 84/129, bem como, apresentou reconvenção (fls. 

130/145).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (fls. 147/147v), bem 

como, contestação à reconvenção (fls. 148/149).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da antecipação de 

tutela elencada na reconvenção e, ainda, pela designação de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento (fls. 150/151).

 À fl. 153/153 verso, a parte autora informou que se mudou para 

Cuiabá/MT, requerendo a remessa dos autos para àquela Comarca.

 À fl. 156 o requerido informou a composição das partes em ação em 

trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, pugnando pela extinção do feito. Juntou 

documentos (fls. 157/161).

Determinada a intimação da parte autora (fl. 162), a Defensoria Pública 

informou que não logrou êxito em localizar a requerente, pugnando por 

sua intimação pessoal (fl. 163).

A requerente não foi localizada (fl. 167).

À fl. 169 a Defensoria Pública pugnou pela extinção do feito.

 O Ministério Público não se opôs a extinção da ação (fl. 170).

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

tem-se como válida a intimação da parte no endereço declinado nos autos 

para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2016 sem qualquer manifestação da parte autora.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção 

do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182581 Nr: 3554-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVS, AVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16.648-MT, RAFAEL JOSE PAULI - OAB:20244/O/MT, 

VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção à petição de fls. 103/134, a qual informou o pagamento 

integral do débito alimentar no valor de R$18.645,29 (dezoito mil, 

seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), vez que o 

rito da execução de alimentos por meio da coação pessoal (art. 528, §§ 3° 

e 7°) não prevê a inclusão da multa e honorários de 10% (dez por cento), 

previstos no art. 523, § 1° do CPC, determino a expedição do competente 

Alvará de Soltura, se por outro motivo a parte executada não se encontrar 

presa.

2. Intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos, realizando os 

requerimentos que entender cabíveis, sendo que a inércia ensejará na 
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presunção do pagamento integral do débito e a consequente extinção do 

feito.

3. Considerando que foram realizados depósitos judiciais, desde já 

autorizo o levantamento dos valores por meio de alvará eletrônico a ser 

depositado em conta bancária a ser informada pela parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

4. Ao final, voltem-me conclusos.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, DEVENDO 

SER CUMPRIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008629-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOCKHORN RODRIGUES MIGUEL (REQUERENTE)

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008629-88.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDA DOCKHORN 

RODRIGUES MIGUEL REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR para, 

inicialmente, REMETER CÓPIA dos AUTOS ao Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT/TJMT, nos termos da ORIENTAÇÃO contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 

726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o cumprimento às seguintes 

recomendações (...) com vistas à eficiência e à uniformização de 

procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 

consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” (...). II – Destarte, consigne-se o envio, nesta data, via 

MALOTE DIGITAL, conforme COMPROVANTE em ANEXO. III – 

AGUARDE-SE os autos em GABINETE para, com o aporte do PARECER 

TÉCNICO, promover ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006325-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FLAVIA ANDRADE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MOISES LEITE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1006325-19.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 38.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[REMISSÃO 

DAS DÍVIDAS, COMPENSAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: KATIA FLAVIA ANDRADE DE OLIVEIRA Parte 

Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006107-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO GROTTO (AUTOR(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1006107-88.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 242.601,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FÉRIAS, REMUNERAÇÃO 

MÍNIMA, GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS / VPNI, 

GRATIFICAÇÃO NATALINA/13º SALÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): JOSE RENATO GROTTO Parte Ré: 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 6 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006411-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1006411-87.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KEILA DIAS DA COSTA 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007158-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ONOFRE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1007158-37.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 3.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ABONO DE PERMANÊNCIA, 

ABONO PECUNIÁRIO (ART. 78 LEI 8.112/1990), ACUMULAÇÃO DE 

PROVENTOS, ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE, ABONO DE PERMANÊNCIA 

EM SERVIÇO (ART. 87)]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): ONOFRE CARLOS DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 
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pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007090-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENO JACOB DIEL (AUTOR(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1007090-87.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 3.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ABONO DE PERMANÊNCIA, 

ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS, SISTEMÁTICA DE CONVERSÃO DOS 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM URVS]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): LORENO JACOB DIEL Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 6 de setembro de 

2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006400-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1006400-58.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[TEMPO DE SERVIÇO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: KEILA DIAS DA COSTA Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006398-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELAMAR DE QUEIROZ PORTO (REQUERENTE)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1006398-88.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[TEMPO DE SERVIÇO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ESTELAMAR DE QUEIROZ PORTO 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008104-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG (ADVOGADO(A))

ONORINA AUXILIADORA BENITES (AUTOR(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1008104-09.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 12.310,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[GRATIFICAÇÕES E 

ADICIONAIS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

ONORINA AUXILIADORA BENITES Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007875-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MALAQUIAS (AUTOR(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1007875-49.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA MALAQUIAS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006507-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

SABA CONSTRUCOES E OBRAS EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1006507-05.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 109.887,98; Tipo: Cível; 

Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/[ICMS / Incidência 

Sobre o Ativo Fixo]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SABA CONSTRUCOES E OBRAS EIRELI Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 6 de setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180838 Nr: 1679-56.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAVID RAFAEL DOS 

SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 1679-56.2013.811.0015, 

Protocolo 180838, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 215996 Nr: 15652-44.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ANDRADE BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 274510 Nr: 12786-92.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 246802 Nr: 16385-73.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 263251 Nr: 5542-15.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182168 Nr: 3103-36.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA PAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180840 Nr: 1681-26.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA DOS SANTOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 257885 Nr: 2446-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAJÉ TRANSPORTES LTDA ME, LUIZ 

CLAUDINO DE MELO, HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, VINICIOS 

TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a decisão de fls., EXPEÇO INTIMAÇÃO AO 

Excepto para que se manifeste sobre os autos de Exceção de Pre 

Executividade, conforme determina o item 6.16.8.6 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 230731 Nr: 6057-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILA LOPES CANABARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 273394 Nr: 11939-90.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA FATIMA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275905 Nr: 13656-40.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE APARECIDA GODIGNOLA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls 213/227, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229562 Nr: 5353-71.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

TRIMARK LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:23.809-B, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:23.796-A, KIM 

AUGUSTO ZANONI - OAB:36370, Maiko Roberto Maier - OAB:31939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 176800 Nr: 12527-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONOR PERUZZO, ELIONES REGINA PERUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:10297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227726 Nr: 4260-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RODRIGUES MOREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICIPIO DE SINOP-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT16612/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que de direito, visto que o 

impetrado foi notificado conforme fl. 90 e não se manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 40361 Nr: 4029-32.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ BERNARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que em razão da apresentação de Embargos à Execução, e 

conforme autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 17, 

item 2.17.4-VI, e ainda de acordo com o ítem 6.16.26.43 – (Recebidos os 

Embargos, seja à execução, à arrematação ou adjudicação, o Gestor 

Judiciário, intimará o Exequente, independentemente de qualquer 

despacho, certificando-se, ainda, a sua tempestividade), sendo que 

referidos embargos são tempestivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184129 Nr: 5188-92.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA FLORENÇO DOMINGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 202765 Nr: 5159-08.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 
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OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 230144 Nr: 5673-24.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA BARRANCO TASCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 218908 Nr: 17595-96.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 254402 Nr: 430-65.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE RODRIGUES DE LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 262538 Nr: 5149-90.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL JUNIOR DOS SANTOS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181869 Nr: 2807-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS WIEDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 215661 Nr: 15439-38.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 230647 Nr: 6007-58.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE DEBASTIANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 267056 Nr: 7714-27.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250483 Nr: 18552-63.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANES FANTI DE ALMEIDA NOBREGA JACQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225980 Nr: 3352-16.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE SCHMIDT CANABARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 105/110, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 251500 Nr: 19085-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CAMPOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY PRISCILA PAIVA 

FRUTUOSO BOGO - OAB:OAB/MT 18.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:5432/B

 Certifico que imoulso os autos ao setor de documentos para que a parte 

autora seja intimada, afim de se manifestar quanto a contestação de fls. 

113/156

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 267274 Nr: 7913-49.2016.811.0015

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBONATO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LINARES NOLASCO - Presidente 

do Inst. de Defesa Agrop. do Estado MT - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ceritfico que encaminho os presentes autos ao setor de documentos para 

que seja intimada a parte autpra para que se manifeste requerendo o que 

lhe é de direito quanto a petição de fls. 87/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99890 Nr: 6891-34.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE APARECIDA NITSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 CERTIFICO, a sentença de fls. 20/24 transitou em julgado sem interposição 

de recurso, tendo a parte requerente, ficado ciente da mesma, conforme 

fls.25, e ainda que a parte requerida esteve com os presentes autos em 

carga, conf. fls 26, razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

setor de expedição de documentos para expedição de Ofício Requisitório, 

trasladando cópia da sentença destes autos de código 237989 aos autos 

de código 99890, intimando ainda o autor para apresentar cálculo 

atualizado com valores discriminados, cópia do contrato de honorários, e 

data de nascimento, CPF e conta bancária do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 99877 Nr: 6878-35.2008.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELINO DO PRADO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 META 02/2018

I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101248 Nr: 8250-19.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLSEN COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA., 

MARTA RODRIGUES PEDRO OLSEN, EDSON OLSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLSEN COMERCIO E TREINAMENTOS 

LTDA., CNPJ: 04163043000149, atualmente em local incerto e não sabido 

MARTA RODRIGUES PEDRO OLSEN, Cpf: 41597109134, brasileiro(a), do 

comércio e atualmente em local incerto e não sabido EDSON OLSEN, Cpf: 

45900280187, brasileiro(a), do comércio. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/09/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de OLSEN COMERCIO E 

TREINAMENTOS LTDA., MARTA RODRIGUES PEDRO OLSENE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER 

E/OU RECOLHEU A MENOR, NOS PRAZOS REGULARES, DIFERENÇA DE 

ESTIMATIVA, DECLARADA ATRAVÉS DE GIA/ICMS E CONSTANTE DO 

CONTA CORRENTE FISCAL., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1041/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 12.612,25

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008062-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (AUTOR(A))

EURIDES PARRON PARRON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 
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#1008062-57.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRO KAMINSKI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que na EXORDIAL, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a Parte AUTORA formulou o PEDIDO dos medicamentos 

LAMOTRIGINA 100MG e CLOBAZAN 10MG, informando no corpo da 

EXORDIAL, que o medicamento DEPAKENE 500MG está sendo fornecido 

pelos Requeridos. A TUTELA ANTECIPADA foi PARCIALMENTE DEFERIDA, 

sendo os REQUERIDOS INTIMADOS para fornecerem os MEDICAMENTOS 

“LAMOTRIGINA 100MG; CLOBAZAN 10MG, bem como o DEPAKENE 

500MG”. Pois bem, diante do equívoco, REVOGO a CONCESSÃO da 

TUTELA ANTECIPADA quanto ao medicamento DEPAKENE 500MG (Id. 

Num. 14776982 - Pág. 1 a 5). II – Ademais, os REQUERIDOS não vêm 

cumprindo o COMANDO JUDICIAL e, para que não haja maiores 

dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

falta do fármaco, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de ID. Num. 14945013 

- Pág. 1, por conseguinte, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do 

ESTADO DE MATO GROSSO, devendo ser efetivado no valor do MENOR 

orçamento apresentado, qual seja, ID. Num. 15032179 - Pág. 1 

(DROGARIA SÃO CAMILO). III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE 

NOTIFIQUE-SE a DROGARIA SÃO CAMILO (ID. Num. 15032179 - Pág. 1), 

para que FORNEÇA os MEDICAMENTOS vindicado pela parte Autora, qual 

seja, “LAMOTRIGINA 100MG e CLOBAZAN 10MG” conforme prescrição 

médica (ID. Num. 14745838 - Pág. 1), suficiente para o tratamento de 12 

(doze) meses, e informe, no prazo mais exíguo possível nos autos, o 

número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, 

R$ 376,65 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) 

x 12 = R$ 4.519,80 (quatro mil quinhentos e dezenove reais e oitenta 

centavos), o que, desde já, fica autorizado a ser procedido mediante 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante 

no “Item alhures” e com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 

da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal 

mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste 

acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012559-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (ADVOGADO(A))

CIMATEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

AERO-LUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012559-63.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CIMATEL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME EXECUTADO: AERO-LUBRI 

COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME Vistos, etc. Em atenção ao 

postulado de ID. 10696997, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, decline nos autos a QUALIFICAÇÃO das SÓCIAS 

da empresa executada, com o fito de instruir o pleito de desconsideração 

da personalidade jurídica e realizar a devida citação para manifestação, 

conforme determina o artigo 135 do Código de Processo Civil; Com o 

aporte, concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006038-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALID THIAGO SAID GEHA (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE ELIAS SALGADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES (ADVOGADO(A))

Estevan Mizzani Schneider Contini (ADVOGADO(A))

JOSE MARCILIO (REQUERIDO)

AMANDA GUIMARAES MARQUES RAMOS DA FONSECA SCHNEIDER 

CONTINI (ADVOGADO(A))

 

Central Mandados – CARTA PRECATÓRIA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001809-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

JULIA DE SOUZA MENEGATTI QUIROGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE APOLINARIO DE AMORIM (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE PASCHOAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008900-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ROBERTT VERSORI PEDRO (REQUERENTE)

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008900-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDER ROBERTT VERSORI 

PEDRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I - 

Considerando que na presente demanda o reclamante pleiteia, em sede de 

tutela, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a 

título de EMENDA à INICIAL, extrato de consulta ATUALIZADA que 

demonstre que seu nome encontra-se negativado, bem como acoste aos 

autos, o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 

6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, concluso para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008607-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008607-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCO AURELIO FAGUNDES 

REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, AVIANCA, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos, etc. I - Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de endereço em seu nome, 

nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo; II - Outrossim, DEFIRO o 

petitório de ID. 15052461, no sentido de designar nova data para audiência 

de conciliação, tendo em vista que o autor justificou previamente a 

impossibilidade de comparecimento. Sendo assim, DETERMINO a 

DESIGNAÇÃO de nova data para realização da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, de acordo com a pauta deste juízo, INTIMANDO-SE as 

partes para comparecimento, fazendo constar as advertências legais em 

caso de falta injustificada; III – Com o aporte da emenda, CONCLUSO para 

análise de tutela. Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008634-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINE FISTAROL (REQUERENTE)

RODRIGO FERNANDES TURATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008634-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: HELLEN CRISTINE FISTAROL 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. I - Intime-se a autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação do pleito de tutela; 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008021-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

DIEGO LEMKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008021-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO LEMKE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Pelo petitório de ID. 

15158048 a parte requerente COMUNICA o NÃO CUMPRIMENTO da 

decisão interlocutória proferida por este Juízo em ID nº. 14799111. 

Transcrevo: “DEFIRO a tutela específica DETERMINANDO que a requerida 

EXCLUA o nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e ainda, ABSTENHA-SE de novamente negativar 

o nome do reclamante até ulterior deliberação deste Juízo”. Diante disso, 

DETERMINO: I - INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, CUMPRA a obrigação fixada na decisão interlocutória, sob 

pena de multa diária pelo descumprimento da obrigação no importe de R$ 

200,00 (duzentos) reais, nos termos do art. 536, §1º, do CPC/2015; II – 

Ademais, EXPEÇA-SE ofício ao SERASA, solicitando o cumprimento da 

decisão com URGÊNCIA; III – Por derradeiro, intimem-se as partes para 

comparecimento na audiência de conciliação agendada para o dia 

25/09/2018 às 09h45min, fazendo constar as advertências legais em caso 

de falta injustificada. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências. SINOP, 5 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008716-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI (ADVOGADO(A))

ORILDES CAMARGO RASPINI (REQUERENTE)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (ADVOGADO(A))

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008716-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ORILDES CAMARGO RASPINI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. I - Intime-se o autor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação de tutela; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008755-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDICE CARDOSO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008755-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDICE CARDOSO DE MELO 

REQUERIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A Vistos, etc. I - Intime-se o 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando 

o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação de tutela; Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008727-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008727-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JHONATAN GONZAGA DOS 

SANTOS REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos, etc. I - Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de endereço em seu 

nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, 

concluso para apreciação de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 62688 Nr: 2391-27.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. B. TURISMO LTDA, JULIANO WINTER, ARI 

ZENOBIO ALVES CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Vistos, etc.

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento. Decido.

Trata-se de ação de execução em que o exequente fora devidamente 

intimado para dar prosseguimento ao feito (fls. 197), porém deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. (certidão de fls. 202).

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;”

Sendo assim, competia principalmente ao exequente conferir profícuo 

prosseguimento ao feito, porém, este deixou transcorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado.

Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os critérios que a 

postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os quais destaco 

a celeridade e a economia processual.

O artigo 51 do mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo 

primeiro: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (omissis) §1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”.

Sendo assim, considerando que o feito vem se arrastando por algum 

tempo, sendo contrário aos critérios que regem este juizado, não 

vislumbro alternativa senão extingui-lo.

Logo, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, isto 

com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 

51, §1º, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou despesas processuais

 Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008857-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON RODRIGO PASSARINI (REQUERENTE)

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008857-63.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MAILSON RODRIGO 

PASSARINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que 

a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo 

os elementos que entende necessários a comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz o requerente que utiliza os serviços de 

energia elétrica fornecidos pela concessionária através da UC 

6/1866344-3, desde março/2018, alegando que até maio/2018 as faturas 

estavam em nome de outro morador sendo transferido para o nome do 

autor em junho/2018, afirmando ainda que sempre cumpriu com suas 

obrigações. Contudo, verbera que, na data de 04.09.2018 foi surpreendido 

por uma falta de energia em sua residência por volta das 13h30min e que 

ao olhar suas faturas viu que estas estavam pagas, razão pela qual 

entrou em contato com a Reclamada, gerando o protocolo nº 51272586, 

sendo lhe informado que enviariam uma equipe ao local para verificar o 

ocorrido. Relata que, diante da demora injustificável, e sendo o único de 

seu condomínio sem energia o Reclamante por volta das 17h20min, 

através do aplicativo da empresa Reclamada, entrou em contato 

novamente, gerando o protocolo nº 9042393951, sendo-lhe informado que 

a energia estava ligada. Porém, alega que verificou que o disjuntor estava 

ligado e que a energia não havia sido restabelecida, motivo pelo qual 

chamou um vizinho eletricista o qual verificou que a energia do Reclamante 

estava cortada. Deste modo, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional, para que assim a requerida promova o imediato 

RESTABELECIMENTO DE ENERGIA NA UC 6/1866344-3 do autor. Pois bem. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Isto porque, ao compulsar o feito de maneira acurada, 

verifico que resta afastada, ao menos por ora, a legitimidade da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, eis que o autor 

demonstra, isto em cognição meramente sumária, que a reclamada efetuou 

o corte no fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora 

em razão de faturas devidamente quitadas. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar as limitações de advêm à pessoa que 

tem suspenso o fornecimento de energia elétrica, serviço este essencial. 

1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do 

artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO 

que a requerida RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora do autor (UC 6/1866344-3), no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 2. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência de conciliação já DESIGNADA, instante em que poderão 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 6 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009470-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

LENNON AUGUSTO PHILIPPSEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI (REQUERIDO)

LEANDRO MARCANTONIO (ADVOGADO(A))

RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009470-20.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LENNON AUGUSTO 

PHILIPPSEN REQUERIDO: SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTACOES - 

EIRELI, RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP Vistos, etc. 1. 

Compulsando os autos verifico que ante a inércia da executada em 
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proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via 

BACENJUD, valores em conta bancária da executada SHIZMAC 

COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI (mov. nº 14362423 ). 

Devidamente intimada da constrição realizada a parte executada se 

manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 15149603. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para levantamento 

dos valores indicados no id nº14362423 . INTIME-SE a parte executada 

SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, no prazo 

de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ em favor da parte exequente. 2. Outrossim, DEFIRO a pesquisa 

de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos 

cópia da operação; Caso constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE o 

executado, através de mandado, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com 

a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo 

encontra-se na posse do executado; Caso contrário, constatando-se 

infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE a exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012557-30.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ANGELIZA NEIVERTH (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012557-30.2015.8.11.0015. REQUERENTE: CARPE DIEM RESORT 

RESIDENCIAL REQUERIDO: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. 

Compulsando os autos verifico que ante a inércia da executada em 

proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via 

BACENJUD, valores em contas bancárias da executada (mov. nº 8095402 

). Devidamente intimada da constrição realizada a parte executada se 

manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 9488320. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para levantamento 

dos valores indicados no id nº 8095402 . INTIME-SE a parte executada 

para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor da parte exequente. 

2. Outrossim, DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002724-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI (ADVOGADO(A))

FABIO ROGERIO MARCAL (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ML COMERCIO DE TINTAS E MONTAGENS DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002724-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

GUIMARAES REQUERIDO: ML COMERCIO DE TINTAS E MONTAGENS DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. Considerando que 

nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade 

(art. 2º da Lei nº. 9.099/95); Considerando ainda que a Lei n° 9.099/95 

expressamente prevê que as intimações podem ser feitas da mesma 

forma prevista para a citação, ou por qualquer outro meio idôneo de 

comunicação, a teor do disposto em seu art. 19; E tendo em vista que 

restou infrutífera a diligência deste Juízo em citar e intimar o requerido, 

DEFIRO o postulado de evento nº. 14461888. I - Com efeito, à vista disso, 

CITE-SE e INTIME-SE o requerido VIA TELEFONE, no número indicado pelo 

autor em ID. 14461888 para comparecimento à audiência de conciliação 

previamente designada para o dia 11/09/2018 às 13h15min, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada; II – Restando 

infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE o requerente a fim de que, no 

prazo de 05(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção; III – Oportunamente, concluso. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. SINOP, 6 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008721-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

VICTOR HENRIQUE BARON BORTOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008721-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VICTOR HENRIQUE BARON 

BORTOLI REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - 

CEMAT Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que desconhece o contrato que motivou a negativação anotada 

pela requerida, razão pela qual pugna pela antecipação da tutela, para que 

seja excluída a restrição de seus dados, ao argumento de que o débito é 

indevido. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o 

requerente alega que desconhece o contrato que motivou a restrição, não 

havendo débito que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão 

referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 
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inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra 

a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas 

(SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 

Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008830-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008830-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA MADALENA LIRA 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO SA Vistos, 

etc. Aduz a requerente que é aposentada, semianalfabeta e sobrevive 

apenas da aposentadoria que recebe do INSS (benefício 1621708680) 

através do Requerido Banco Bradesco. Narra a autora que, constatou 

vários descontos INDEVIDOS referente a Seguros de diversas empresas 

e, entre eles, consta-se vários descontos realizados pela Demandada 

SABEMI na conta da Requerente, os quais estão ocorrendo desde o ano 

de 2016, mas não de forma sucessiva e, até o momento, totalizam o 

montante de R$ 359,93 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e 

três centavos). Relata a promovente que, ficou surpresa com tantos 

descontos, pois nunca celebrou qualquer negócio jurídico junto a 

Requerida SABEMI SEGURADORA S/A, razão pela qual os referidos 

débitos são totalmente indevidos. Por fim, aduz que “que nunca contratou 

Seguro da Demandada SABEMI, logo, por efeito, também não autorizou o 

Demandado BRADESCO a debitar tais parcelas de sua conta, sendo tais 

condutas um abuso contra quem não conhece a lide bancária, e com isso 

impondo-lhe prejuízo de toda ordem”. Vieram-me os autos conclusos para 

análise do pedido de tutela postulada na exordial. Pois bem. De proêmio, é 

imperioso consignar que os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC, respondendo por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé 

(CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que 

alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal, conforme arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao 

provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. No caso sob análise, a autora 

aduz que não contratou os serviços de seguro da requerida SABEMI 

SEGURADORA SA, tratando-se de verdadeira prova negativa, cabendo à 

demandada comprovar a licitude da cobrança/descontos, tendo em vista 

ainda a hipossuficiência da autora na relação em análise. De mais a mais, 

estando o débito em discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior 

deliberação, tendo em vista o perigo da demora, pois, ninguém pode 

ignorar os prejuízos de ver descontos mensais no benefício previdenciário 

que é utilizado para subsistência da autora, sendo certo que não há dano 

inverso à demandada, posto que, demonstrada a legalidade das 

cobranças, as parcelas poderão ser descontadas diretamente do 

benefício previdenciário. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO que as requeridas SUSPENDAM, no prazo de 

05(cinco) dias, os efeitos jurídicos e legais do seguro ora supostamente 

pactuado entre a Requerida SABEMI e a Autora e, consequentemente, que 

os descontos mensais realizados diretamente em conta bancária da 

Requerente referente ao seguro citado sejam suspensos até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). INTIMEM-SE também as requeridas para que ABSTENHAM-SE de 

levar à protesto qualquer título, bem como de inserir os dados da 

Requerente em quaisquer órgãos restritivos de créditos 

(SPC/SERASA/SCPC), relativo ao seguro supostamente pactuado entre a 

Requerida SABEMI e a Requerente, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de ser fixada multa diária em caso de descumprimento. 2. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. 

Sem prejuízo do exposto, DESIGNE-SE audiência de conciliação e cite-se a 

reclamada para comparecimento, oportunidade em que poderão oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, servindo o presente como CARTA PRECATÓRIA, MANDADO 

DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e OFÍCIO. SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008612-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VIEIRA DO NASCIMENTO 85812714134 (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPA INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008612-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONE VIEIRA DO 

NASCIMENTO 85812714134 REQUERIDO: COPA INDUSTRIAL LTDA Vistos, 

etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a 

requerente que foi surpreendida com o protesto anotado pela requerida 

em seu nome, sustentando que desconhece a origem do débito. Pois bem. 
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Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os requisitos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. In casu, aduz a requerente que não existe o débito que 

deu origem ao protesto, uma vez que não contratou com a demanda, 

tratando-se as alegações de verdadeira prova negativa, razão pela qual, 

entendo que deve ser concedida a tutela para suspender o protesto, até 

que haja melhor esclarecimento dos fatos, na medida em que se trata de 

medida reversível, não havendo dano inverso. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar os prejuízos de ordem moral e 

creditícia que advém à pessoa que tem seus dados protestados. 1.Sendo 

assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º 

da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a 

CANCELAMENTO DO PROTESTO objeto do feito. 2. EXPEÇA-SE ofício ao 

CARTÓRIO DE 2° OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SINOP/MT, 

solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. Sem prejuízo do 

exposto, designe-se audiência de conciliação e cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, bem 

como intime-se a reclamante, fazendo constar as advertências legais. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 6 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008012-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DOS SANTOS SBARDELOTTO (REQUERENTE)

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STYLLUS COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008012-31.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANA DOS SANTOS 

SBARDELOTTO REQUERIDO: STYLLUS COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA 

- ME Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Verbera a 

autora que foi surpreendida com a negativação anotada pela demandada, 

sustentando que não possui nenhuma relação comercial com a requerida 

que justifique a negativação anotada em seu nome. Pugna pela 

antecipação da tutela, para que seja excluída a negativação de seus 

dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois bem. Da análise da 

exposição fática, verifico que a autora merece o deferimento da medida 

liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o 

caso dos autos, uma vez que a requerente alega que não tem qualquer 

relação jurídica, não havendo débito que justifique a negativação. É nesse 

sentido a decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 

03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa 

segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO 

DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte 

ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do 

débito sob fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte 

adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. 

Não se pode exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE 

DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO 

TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se 

o fundamento de inexigibilidade do título protestado for a inexistência de 

relação jurídica subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto 

deve ser submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação 

em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 

131178/2009)(grifei, negritei) (AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/02/2013, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria tem pontificado 

como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de 

consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, quando o débito 

encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, 

segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, 

não se podendo de antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado 

como meio coativo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, 

parte hipossuficiente na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que 

o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo 

sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos 

efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor 

em virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do 

nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a 

requerida para que cumpra a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, e ainda, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da 

reclamante até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais). 2. EXPEÇA-SE ofício ao SERASA, solicitando o 

cumprimento da presente decisão. 3. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista, consignando que a demandada 

deverá apresentar, até o momento da contestação, o contrato que motivou 

a negativação anotada em nome da autora. 4. Sem prejuízo do exposto, 

cite-se a reclamada para comparecimento em audiência, oportunidade em 

que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008621-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VICENTE DA SILVA - ME (REQUERENTE)

DYONY BUENO DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008621-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO VICENTE DA SILVA - 

ME REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que 

a parte reclamante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, para que 

assim a reclamada retire seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Sustenta o requerente que foi surpreendido com a anotação indevida 

realizada pela requerida, afirmando que o débito que motivou a 

negativação é inexistente. Pugna pela concessão da tutela em razão de 

estar com o crédito abalado, pois trata-se a parte autora de uma empresa 

com constante movimentação econômica, tendo grandes prejuízos em 
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razão desta situação. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve 

corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for 

julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os requisitos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Ausente um dos requisitos autorizadores da concessão, não há como 

acolher o pedido de tutela antecipada na inicial, eis que, pressupõe a 

presença concomitante dos mencionados requisitos. Da análise acurada 

do caso em tela, não visualizo indubitavelmente o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, sendo certo que, conforme se verifica do 

extrato do SPC/SERASA juntado pelo reclamante, o mesmo possui outras 

anotações de restrição em seu nome, razão pela qual o deferimento da 

medida não surtiria qualquer efeito prático, restando ausente o perigo na 

demora. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

consignando que a mesma poderá ser concedida por ocasião da sentença 

em caso de procedência da demanda. Sem prejuízo do exposto, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO e cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007816-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS (ADVOGADO(A))

KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI (ADVOGADO(A))

DILMA BENEDETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007816-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DILMA BENEDETTI 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico 

que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, 

trazendo os elementos que entende necessários à comprovação de suas 

alegações. Verbera a autora que foi surpreendida com a negativação 

anotada pela demandada, sustentando que não possui nenhuma relação 

comercial com a requerida que justifique a negativação anotada em seu 

nome. Pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída a 

negativação de seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois 

bem. Da análise da exposição fática, verifico que a autora merece o 

deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova 

negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a requerente alega que 

não tem qualquer relação jurídica, não havendo débito que justifique a 

negativação. É nesse sentido a decisão referente ao Agravo de 

Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 

17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA 

NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com ação em 

que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de 

que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser 

excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do 

autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo sentido, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra 

a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome da reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). 2. EXPEÇA-SE ofício ao SPC, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. 3. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista, consignando que a demandada deverá apresentar, até 

o momento da contestação, o contrato que motivou a negativação anotada 

em nome da autora. 4. Sem prejuízo do exposto, considerando que restou 

frutífera a citação da parte requerida, AGUARDEM-SE os autos em 

cartório até a realização da audiência de conciliação já designada. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 6 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013384-41.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

MARLI APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013384-41.2015.8.11.0015. REQUERENTE: MARLI APARECIDA GOMES 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que os executados procederam com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovantes de mov. n.º 14445644, 4862826 e 4377482 dos 

autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 
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n.º 9.099/95. INTIME-SE as executadas para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação destas, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor 

da exequente. FIXO em 02 (duas) URH os honorários da D. Causídica que 

fora nomeada para defender os interesses da promovente, isto referente 

a fase de cumprimento de sentença. EXPEÇA-SE a competente CERTIDÃO 

para fins de recebimento Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 5 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012995-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR DANIELE SCHEID (REQUERENTE)

ROBERTO FRIEDRICH (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012995-22.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO FRIEDRICH, CLAIR 

DANIELE SCHEID REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que ante a inércia da 

executada em proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora 

penhorado, via BACENJUD, valores em contas bancárias da executada 

(mov. nº 14622731 ). Devidamente intimada da constrição realizada a 

parte executada se manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 

15202211. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte 

Requerente para levantamento dos valores indicados no id nº 14622731 . 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Cumpra-se, servindo presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de praxe e 

ARQUIVE-SE com as baixas necessária SINOP, 6 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002817-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI (ADVOGADO(A))

JAISA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON MIRANDA DE LIMA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no termo de id nº 14206389. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ENRIQUE DE ARAUJO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no termo de id nº 14206389. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência o patrono da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 
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ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência o patrono da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

IVETE TERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 13980366 a qual julgou parcialmente 

procedente os pedidos, limitando-se à reparação moral pleiteada. A parte 

Embargante aduziu OMISSÃO pela ausência de declaração da inexistência 

dos débitos e condenação em repetição em dobro. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos os presentes Embargos comportam parcial 

provimento, isto porque a parte Embargada não demonstrou nos autos a 

regularidade das cobranças, o que impõe-se na declaração da 

inexistência dos débitos; todavia, quanto ao pedido de repetição em dobro, 

tal assunto já foi tratado a sentença embargada, motivo pelo qual, a 

reanalise deste tópico, ensejaria na rediscussão do mérito o que é vedado 

pela via eleita. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS e mantendo a sentença em todos os seus 

demais termos. Ante a tempestividade do Recurso Inominado (id nº 

15105727) interposto pela parte Requerente no id nº 14218473, RECEBO o 

RECURSO INOMINADO. Considerando a alteração processual ocorrida no 

CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. INTIME-SE a parte 

Requerente para apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no 

prazo legal. Em observância ao efeito interruptivo dos Embargos de 

Declaração opostos pela parte Requerente (art. 50 da Lei nº 9.099/95), o 

presente feito somente deverá ser remetido à instância recursal, após 

decorrido o prazo legal sem que esta também tenha interposto Recurso 

Inominado, o que deverá ser certificado. Decorido o prazo supra sem 

apresentação de recurso inominado pela parte Requerida, CERTIFIQUE-SE 

e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado; ao 

contrário, havendo tal interposição, certifique-se a tempestividade do 

mesmo e intime-se a parte Requerente para apresentar contrarrazões no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001415-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O P CARDOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos assiste razão 

à parte Embargante no que tange ao marco inicial da incidência dos juros 

de mora, eis que conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo 

STJ através do REsp 1556834/SP em sede de recurso repetitivo, no qual 

fixou-se o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO 

DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE 

MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE 

AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 

52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do 

art. 1.036 do CPC/2015 (art. 43-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em 

qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a 

correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, 

recurso especial não provido.(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) 

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO, para determinar a incidência de juros legais a partir de 1% 

ao mês (art. 406 do CC) a partir da data da primeira apresentação, 

mantendo-a da forma que fora lançada os demais termos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002426-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BATISTELLI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVANIR FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

CARLOS BERGAMASCO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004366-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

JAMILE MARTINI PENIANI (REQUERENTE)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho de 

aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

como perícias de órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral 

realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, por 

exemplo. Nesse sentido: Ementa: CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA 

TERIA SE BENEFICIADO COM A IRREGULARIDADE. CORTE INDEVIDO DA 

ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. Insurgiu-se a autora contra a 

cobrança do valor de R$ 654,84, referente à recuperação de consumo por 

violação do lacre da caixa medidora, manipulação de parafusos e desvio 

de energia. Referiu que jamais procedeu à adulteração do medidor e não 

obteve êxito em resolver o impasse na via administrativa. Postulou a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. A ré busca a 

recuperação apoiando-se apenas no TOI - Termo de Ocorrência de 

Inspeção (fls. 16) e na memória de cálculo. Não há nos autos vistoria 

técnica ou laudo competente, como a perícia do INMETRO, aptos a 

comprovar a avaria do leitor. Diante da ausência tanto da demonstração 

de problemas no aparelho de medição elétrica, como da comprovação do 

benefício auferido (tanto que do histórico juntado após o final da troca do 

medidor em 17-10-13 houve uma diminuição considerável no consumo), 

prejudicial ao consumidor que a ré pretenda cobrar da autora diferença de 

kWh supostamente registrado a menor, exclusivamente com base na 

média dos 3 maiores consumos anteriores, razão pela qual o suposto 

débito deve ser desconstituído. Houve o corte de energia pelo período de 

29 dias. Dano moral que redunda em conseqüente constrangimento, 

acrescido das privações e sofrimentos advindos da falta do fornecimento 

de energia, pois o funcionamento de todos os aparelhos eletrodomésticos 

depende do fornecimento desse serviço essencial. Ademais, o fato de ter 

a concessionária-ré suspendido o fornecimento de luz com fulcro em 

consumo recuperado indevido agrava o dano, revelando o descaso desta 

para com os consumidores. Conforme os atuais parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais em casos análogos o quantum indenizatório vai 

fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A correção monetária dar-se-á 

pelo IGP-M a contar desta data, acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês a contar da citação. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005020938, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 24/09/2014) Logo, 

tenho que merece guarida a pretensão de desconstituição da fatura 

discutida nestes autos, eis que, aferida unilateralmente pela requerida, não 

se coadunando com a média de consumo, e não descrevendo os 

parâmetros utilizados para a cobrança. Sendo assim, torna-se patente que 

a fatura por ora litigada é indevida, e não pode prosperar. As alegações 

da parte requerida não podem prevalecer, eis que, esta alega a existência 

de irregularidade no medidor de energia do requerente, porém, tais 

alegações isoladamente não constituem fundamento para a cobrança 

excessiva sem a devida comprovação necessária de tal irregularidade. Em 

caso semelhante o posicionamento que emana da Turma Recursal deste 

Estado não destoa, consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA 

ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO 
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-COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA 

DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que 

a reclamada imputa unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora 

do autor, e afere cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao 

consumidor a defesa, sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora 

litigada. Por consectário jurídico lógico, julgo improcedente o pedido 

contraposto. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos 

formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a fatura referente a 

recuperação de consumo bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013719-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WITILA MAYARA DA SILVA (REQUERENTE)

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

TUTELA CAUTELAR proposta por WITILA MAYARA DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à regularidade do procedimento 

administrativo efetuado pela parte Requerida e consequente regularidade 

do débito imputado à parte Requerente quanto à recuperação de consumo. 

Ressai dos autos que a parte Requerida aduziu ter verificado desvio de 

energia no ramal de entrada, segundo consta no TOI anexo aos autos (id 

nº 11196773), ao passo que a parte Requerente negue a prática de 

fraude. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Quanto à PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA esta não prospera, pois o cerne da questão não se 

refere às instalações elétricas do imóvel utilizado pela parte Requerente, 

mas sim à eventual existência de fraude. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada e por não verificar a ausência de nulidades passo 

a análise do mérito. O ônus probatório, incumbe a quem afirma, portanto, 

se a parte Requerida aduziu que houve fraude no medidor da Unidade 

Consumidora da parte Requerente a impedir o seu correto funcionamento, 

era seu ônus trazer aos autos tais provas. Todavia, o TOI juntado aos 

autos apenas contém fotos da Unidade Consumidora com adesivos em 

formato de setas adesivados aos cabos, não sendo possível precisar a 

existência de adulteração. Neste sentido a E. Turma Recursal do TJMT já 

se manifestou: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA 

E INSPEÇÃO ACOMPANHADO DE FOTOGRAFIAS – ACERVO 

FOTOGRÁFICO NÃO PERMITE CONCLUIR COM CLAREZA A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ELABORADO 

POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO INMETRO – SENTENÇA 

REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS 

MORAIS – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. […] apesar de ter sido elaborado o Termo 

de Ocorrência e Inspeção (TOI) acompanhado de acervo fotográfico, 

consta no TOI apenas o apontamento de “desvio no barramento”, e o 

acervo fotográfico não indica, de forma clara, que há mesmo tal desvio, 

pois os técnicos colaram fitas com setas, mas não indicaram com precisão 

onde está o desvio, cuja constatação talvez seja mais fácil aos olhos 

técnicos do que aos leigos. Ante a ausência de provas específicas, ônus 

de incumbência da Ré, […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

168274720168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 08/03/2017 - grifo nosso). Ainda, o Histórico 

de Consumo trazido aos autos (id nº 12416351) configura-se como prova 

hábil a demonstrar os padrões de consumo da parte Requerente. Em 

referido documento é possível perceber que entre o final do ano e início do 

ano, sobretudo entre outubro e janeiro, há um aumento do consumo de 

energia elétrica e que é reduzido a seguir. Tal padrão comportal é 

visualizado não apenas no ano de 2017, mas repete-se nos anos 

anteriores. Por fim, ainda que estejamos diante de uma relação de 

consumo isto não elide o ônus probatório do consumidor em demonstrar o 

fato constitutivo de seu direito. Neste ponto, era ônus da parte Requerente 

a prova do dano moral pleiteado. Pela narrativa fáica exposta nos autos 

não se evidenciou eventual suspensão no fornecimento do serviço em 

virtude dos valores ora contestados, nem a inscrição de seu nome em 

cadastro de inadimplentes. Destaca-se que a cobrança, aqui configurado 

como apenas o envio de correspondência ao domicílio da parte 

Requerente, não possui o condão, por si só de ensejar a reparação moral 

pretendida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para CONFIRMAR a TUTELA de 

URGÊNCIA deferida no id nº 11216931 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS discutidos nos autos e pela IMPROCEDÊNCIA dos DANOS 

MORAIS e via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005411-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN NUNES VIEIRA (REQUERENTE)

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004401-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GABRIELLY VIEIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a cobrança indevida realizada pela requerida em seu nome. A 

Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que o autor vem sendo cobrado por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o débito é indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo das cobranças. Contudo, 

não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a dívida bem como as cobranças realizadas, devendo a 

requerida tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. Verifico que a 

consumidora comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o 

dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. A 

reclamada não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do 

CPC. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato 

ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, 

não carecendo, portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos 

elementos probatórios constantes dos autos, restando provada a 

cobrança indevida em nome da autora, não restam dúvidas de que tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 811 de 891



tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo às cobranças em 

nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013767-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI (ADVOGADO(A))

VALCIR BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E 

DANOS MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR proposta por VALCIR BORGES 

DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à regularidade 

do procedimento administrativo efetuado pela parte Requerida e 

consequente regularidade do débito imputado à parte Requerente quanto à 

recuperação de consumo. Ressai dos autos que a parte Requerida aduziu 

ter verificado desvio dos bornes do medidor, segundo consta no TOI 

anexo aos autos (id nº 12472086), ao passo que a parte Requerente 

negue a prática de fraude. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. O ônus probatório, incumbe a quem afirma, portanto, 

se a parte Requerida aduziu que houve fraude no medidor da Unidade 

Consumidora da parte Requerente a impedir o seu correto funcionamento, 

era seu ônus trazer aos autos tais provas. Todavia, o TOI juntado aos 

autos apenas contém fotos da Unidade Consumidora com adesivos em 

formato de setas adesivadas à fiação, não sendo possível precisar a 

existência de adulteração. Neste sentido a E. Turma Recursal do TJMT já 

se manifestou: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA 

E INSPEÇÃO ACOMPANHADO DE FOTOGRAFIAS – ACERVO 

FOTOGRÁFICO NÃO PERMITE CONCLUIR COM CLAREZA A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ELABORADO 

POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO INMETRO – SENTENÇA 

REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS 

MORAIS – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. […] apesar de ter sido elaborado o Termo 

de Ocorrência e Inspeção (TOI) acompanhado de acervo fotográfico, 

consta no TOI apenas o apontamento de “desvio no barramento”, e o 

acervo fotográfico não indica, de forma clara, que há mesmo tal desvio, 

pois os técnicos colaram fitas com setas, mas não indicaram com precisão 

onde está o desvio, cuja constatação talvez seja mais fácil aos olhos 

técnicos do que aos leigos. Ante a ausência de provas específicas, ônus 

de incumbência da Ré, […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

168274720168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 08/03/2017 - grifo nosso). Ainda, o Histório 

de Consumo trazido aos autos (id nº 12426270) configura-se como prova 

hábil a demonstrar os padrões de consumo da parte Requerente; padrões 

estes que não sofreram alteração significativa após a vistoria e alegada 

correção da suposta fraude, em 24.08.2017. Por fim, ainda que estejamos 

diante de uma relação de consumo isto não elide o ônus probatório do 

consumidor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Neste ponto, 

era ônus da parte Requerente a prova do dano moral pleiteado. Pela 

narrativa fática exposta nos autos não se evidenciou eventual suspensão 

no fornecimento do serviço em virtude dos valores ora contestados, nem 

a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Destaca-se que a 

cobrança, aqui configurado como apenas o envio de correspondência ao 

domicílio da parte Requerente, não possui o condão, por si só de ensejar a 

reparação moral pretendida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONFIRMAR 

a TUTELA de URGÊNCIA deferida no id nº 11499914 e DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS discutidos nos autos e pela IMPROCEDÊNCIA 

dos DANOS MORAIS e via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005307-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

VICTOR LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 
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inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR TOMASELLA (REQUERENTE)

NIVIA MELHORANCA BICALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por VALDECIR TOMASELLA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto à regularidade do procedimento administrativo efetuado pela parte 

Requerida e consequente regularidade do débito imputado à parte 

Requerente quanto à recuperação de consumo. Ressai dos autos que a 

parte Requerida aduziu ter verificado a ocorrência de “neutro isolado”, 

também conhecido como “gato”, segundo consta no TOI anexo aos autos 

(id nº 12977179), ao passo que a parte Requerente negue a prática de 

fraude. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. O 

ônus probatório, incumbe a quem afirma, portanto, se a parte Requerida 

aduziu que houve fraude no medidor da Unidade Consumidora da parte 

Requerente a impedir o seu correto funcionamento, era seu ônus trazer 

aos autos tais provas. Todavia, o TOI juntado aos autos apenas contém 

fotos da Unidade Consumidora com adesivos em formato de setas. Neste 

sentido a E. Turma Recursal do TJMT já se manifestou: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO 

DE FOTOGRAFIAS – ACERVO FOTOGRÁFICO NÃO PERMITE CONCLUIR 

COM CLAREZA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE 

LAUDO PERICIAL ELABORADO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO 

INMETRO – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ AO 

PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE 

RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. […] apesar de ter sido 

elaborado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) acompanhado de 

acervo fotográfico, consta no TOI apenas o apontamento de “desvio no 

barramento”, e o acervo fotográfico não indica, de forma clara, que há 

mesmo tal desvio, pois os técnicos colaram fitas com setas, mas não 

indicaram com precisão onde está o desvio, cuja constatação talvez seja 

mais fácil aos olhos técnicos do que aos leigos. Ante a ausência de 

provas específicas, ônus de incumbência da Ré, […] (TJMT, Procedimento 

do Juizado Especial Cível 168274720168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 08/03/2017 - grifo nosso). 

Ainda, o Histórico de Consumo trazido aos autos (id nº 12977180) 

configura-se como prova hábil a demonstrar os padrões de consumo da 

parte Requerente; padrões estes que não sofreram alteração significativa 

após a vistoria e alegada correção da suposta fraude, em 24.08.2017. Por 

fim, ainda que estejamos diante de uma relação de consumo isto não elide 

o ônus probatório do consumidor em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito. Neste ponto, era ônus da parte Requerente a prova do dano moral 

pleiteado. Pela narrativa fática exposta nos autos não se evidenciou 

eventual suspensão no fornecimento do serviço em virtude dos valores 

ora contestados, nem a inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes. Destaca-se que a cobrança, aqui configurado como apenas 

o envio de correspondência ao domicílio da parte Requerente, não possui 

o condão, por si só de ensejar a reparação moral pretendida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA deferida no id 

nº 11872021 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS discutidos nos 

autos e pela IMPROCEDÊNCIA dos DANOS MORAIS e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005547-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIANE ZAMPIERON HEMKEMEIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 
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a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005046-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FERREIRA COELHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS FERREIRA COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005046-95.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LUZ DE AMORIM DIAS & 

AMORIM DIAS LTDA EXECUTADO: RUBENS FERREIRA COELHO & CIA 

LTDA - ME, RUBENS FERREIRA COELHO Vistos etc. Cuida-se de 

execução de título extrajudicial visando o recebimento do valor de cheque 

de praça de pagamento de Peixoto de Azevedo/MT. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Considerando que o local de pagamento (foro competente para a 

execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, 

esta é a comarca competente para conhecer a presente demanda, nos 

termos do artigo 4º, inc. I, da lei 9099/95. Nesse sentido: “TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70060067485 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

09/07/2014 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. O FORO COMPETENTE 

PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO 

PAGO É O DO LOCAL DO PAGAMENTO, DESIGNADO JUNTO AO NOME 

DO SACADO, LUGAR ONDE SE SITUA A AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE O 

EMITENTE MANTÉM SUA CONTA CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, 

INCISO I DA LEI DO CHEQUE E ART. 100 , INCISO D DO CPC . DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060067485, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 02/07/2014)” Posto isso, e sem 

maiores delongas, extingo o processo sem resolução de mérito nos 

termos do art. 51, inc. III, da lei 9.099/95. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PADOVANE DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA proposta por MARCELO 

PADOVANE DA COSTA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto à regularidade do procedimento administrativo efetuado pela parte 

Requerida e consequente regularidade do débito imputado à parte 

Requerente quanto à recuperação de consumo. Ressai dos autos que a 

parte Requerida aduziu ter verificado a ocorrência de “procedimento 

irregular no medidor”, segundo consta no comunicado enviado ao cliente 

anexo aos autos (id nº 12262408), ao passo que a parte Requerente 

negue a prática de fraude. O nome da parte Requerente foi inscrito em 

cadastro de inadimplentes (id nº 12262425). É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Quanto à PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA esta não prospera, pois o 

cerne da questão não se refere às instalações elétricas do imóvel utilizado 

pela parte Requerente, mas sim à eventual existência de fraude. Desta 

forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por não verificar a ausência de 

nulidades passo a análise do mérito. O ônus probatório, incumbe a quem 

afirma, portanto, se a parte Requerida aduziu que houve fraude no 

medidor da Unidade Consumidora da parte Requerente a impedir o seu 

correto funcionamento, era seu ônus trazer aos autos tais provas. Ainda 

que tenha ocorrido uma redução do consumo, de forma acentuada em 
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maio/2016 e que perdurou até maio/2017, isto por si só não permite inferir 

que houve fraude praticada ou ainda que o autor da aludida adulteração 

foi a parte Requerente. Isto pois, há um vasto leque de possibilidades a 

justificarem a redução do consumo; e que somente seria descartadas por 

meio da produção de prova, o que não ocorreu no presente feito. Como 

dito, era dever da parte Requerida trazer aos autos, não apenas o 

histórico de consumo, mas também os indícios materiais da existência de 

adulteração, sobretudo a juntada aos autos do respectivo TOI e laudo de 

vistoria no medidor, bem como a comprovação de que houve a 

observância do devido processo legal administrativo com a comunicação 

do cliente, na forma prescrita pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Na 

ausência de indícios nos autos, não se permite o reconhecimento da 

alegada fraude e eventual recuperação de consumo; motivo pelo qual 

tem-se que a inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes é indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para CONFIRMAR a TUTELA de 

URGÊNCIA deferida no id nº 12280813, DECLARAR a INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS discutidos nos autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. HABILITE-SE a DEFENSORIA PÚBLICA na representação do polo 

ativo da presente demanda, bem como INTIME-A na forma da lei, via 

Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008789-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO LEAL FERREIRA (REQUERENTE)

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008789-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO LEAL 

FERREIRA REQUERIDO: VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. Vistos, 

etc. Ressai dos autos que a parte requerente postula pela DESISTÊNCIA e 

extinção do feito (ID. 15165469). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, 

sem maiores delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte requerente , em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do 

FONAJE. Ademais, considerando que houve depósito judicial no valor de 

R$ 1.500,00 reais a título de caução pela parte requerente, consoante 

comprovante de ID. 15165452, DETERMINO a vinculação do valor 

depositado ao presente feito e após o seu LEVANTAMENTO em favor da 

promovente, EXPEDINDO-SE, para tanto, o competente ALVARÁ de 

liberação. Sem custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 6 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319973 Nr: 3034-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILSON MARQUES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 (...)Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

denúncia, para condenar NAILSON MARQUES MARINHO, brasileiro, 

solteiro, serviços gerais, RG n° 24649082 SSP/MT e CPF n° 

058.415.251-58, nascido aos 04/09/1997, natural de Sinop/MT, filho de 

Adailton dos Reis Marinho e Edite Marques, atualmente segregado no 

Ergástulo Público desta urbe, nas penas do artigo 157, §2°, incisos I, II e V 

do Código Penal Brasileiro (por três vezes), em concurso formal de 

crimes, nos termos do artigo 70, primeira parte, do mesmo Codex. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 328241 Nr: 8305-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vilso Luis Deon

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO SERGIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 22.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 328241

Vistos,

 Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por 

VILSO LUIS DEON, consubstanciado em uma arma de pressão 

marca/modelo Carabina de Pressão Rossi Army, de série alfanumérica 

D55133029 (5.5MM).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido (fl. 07).

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Como bem salientado pelo Ministério Público, o autor não apresentou 

documentos que comprovem a propriedade do veículo, constando na nota 

fiscal nome do proprietário diverso do requerente.

 Assim, nos termos do art. 120 e parágrafos do Código de Processo Penal, 

indefiro o presente pedido de restituição de coisa apreendida a VILSO 

LUIS DEON.

Cumpra-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 3674 Nr: 1855-60.1998.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Código n° 3674

Vistos,

 Considerando o aporte da carta precatória retro, declaro encerrada a 

instrução processual, pelo que determino seja dado vista dos autos às 

partes para apresentação de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para prolação da sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 211750 Nr: 12353-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DUARTE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Código n° 211750

Vistos,

 Declaro encerrada a instrução processual, pelo que determino seja dada 

vista dos autos às partes para apresentação de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para prolação da sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 182198 Nr: 3136-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CRISTINA LOURES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, RENATO MENDONÇA NAZARÉ - OAB:OAB/SP 354.926

 Código n° 182198

Vistos,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso 

interposto pela acusada às fls. 441/449.

Considerando que as razões recursais já se encontram presentes nos 

autos, dê-se vista ao Ministério Público para que, querendo, apresente as 

contrarrazões.

 Em seguida, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 129108 Nr: 8323-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSO APARECIDO RODRIGUES, DIONE 

PEREIRA DE LIMA, TARCISO VIAR, MARCOS ROBERTO PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, 

DEFENSORIA - OAB:, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Código n° 129108

Vistos,

 Ante o teor do ofício retro, informando a concessão de férias 

regulamentares ao Promotor de Justiça que atua perante esta Vara 

Criminal na data outrora aprazada nos autos para audiência de instrução, 

redesigno o ato para dia 29/10/2018, às 14h15min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 284009 Nr: 18342-75.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON GONÇALO DOS SANTOS, FABIO 

MARRE FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20024/O

 Código n° 284009

Vistos,

 Ante o teor do ofício retro, informando a concessão de férias 

regulamentares ao Promotor de Justiça que atua perante esta Vara 

Criminal na data outrora aprazada nos autos para audiência de instrução, 

redesigno o ato para dia 30/01/2019, às 14h30min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 183496 Nr: 4526-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado para 

que no prazo legal apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 150501 Nr: 11623-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, FABIO ROGÉRIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT - 3735/O

 Código n° 150501

Vistos,

 Considerando o teor do ofício n° 087/2018/Gab1ºPjCrim/Sinop de fl. retro, 

verifico que resta prejudicada a realização da Sessão de Julgamento 

outrora aprazada, uma vez que, o representante do Ministério Público 

estará no gozo de férias regulamentares e compensatória.

 Dessa forma, redesigno a Sessão de Julgamento para o dia¬ 21/11/2018 

às 08h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 199201 Nr: 1973-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CESAR RIBEIRO CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Assim, ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima 

exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal c/c os artigos 

30 da Lei 11.343/2006 e 109, inciso V, do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de AILTON CESAR RIBEIRO CALDEIRA, diante da prescrição 

da pretensão punitiva com relação ao crime capitulado no art. 28 da Lei 

11.343/2006 e da pretensão executória em face da condenação proferida 

nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003.Publique-se. 

Intime-se.Transitando em julgado, proceda-se às baixas, comunicações e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 296476 Nr: 6260-75.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para as d. advogadas de defesa 

para que no prazo legal apresente memoriais finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318465 Nr: 1983-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISMAEL DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 1983-79.2018.811.0015, Protocolo 

318465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 328251 Nr: 8312-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 Auto de Prisão em Flagrante - Código Apolo 328251Vistos.Trata-se de 

auto de prisão em flagrante de Valdir Pereira da Silva, no qual foi 

concedida a sua liberdade provisória mediante a fixação de medidas 

cautelares diversas da prisão e dentre elas a não aproximação da vítima 

Cristiane Regiane Schveizer Hebertz..Desse modo, tendo em vista que a 

medida cautelar fixada esta impedindo o indiciado de exercer o seu labor, 

bem como diante do pleito da mulher em situação de violência doméstica, 

flexibilizo a condição constante no “item C” de fl. 29 para, autorizar o 

requerido a exercer a sua atividade laboral (churrasqueiro), no 

restaurante Estrela do Sul, das 06 às 24 horas, consignando que as 

partes deverão agir com sabedoria e urbanidade.Notifique-se o Ministério 

Público. Intimem-se o indiciado e a mulher em situação de violência 

doméstica, por intermédio do advogado constituído.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop, 04 de setembro de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 335839 Nr: 13378-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA ELICHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 335839

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

acusada Ana Cristina Elicher, por intermédio de advogado, alegando, em 

síntese, estarem ausentes as circunstâncias para a manutenção da prisão 

cautelar, bem como preencher os requisitos para responder ao processo 

em liberdade (fls. 02/16).

O Ministério Público se manifestou às fls. 18/20-verso, pelo indeferimento 

do pleito.

Às fls. 21/25 foi juntada decisão prolatada pelo STJ, substituindo a 

segregação por cautelares diversas da prisão.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Diante do teor da decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça no 

HC n. 102.456/MT (2018/0224398-4 - fls. 21/25), deixo de analisar o pleito 

de fls. 02/16 e determino, em cumprimento à referida decisão, que a Sra. 

Gestora expeça o competente ALVARÁ DE SOLTURA clausulado para 

imediata colocação da acusada Ana Cristina Elicher em liberdade, se outro 

motivo não justificar a sua segregação, condicionada, porém, às medidas 

cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, incisos I, II e V, do 

CPP, nos termos abaixo delineados, comprometendo-se, no ato da soltura, 

a fielmente cumpri-las, sob pena de nova decretação de sua custódia 

preventiva:

a) Comparecimento MENSAL em Juízo para informar endereço e justificar 

suas atividades (até o dia 10 de cada mês ou primeiro dia útil);

b) Recolhimento domiciliar no período noturno das 20 às 06 horas;

c) Não aproximação do estabelecimento comercial vitimado;

Consigne-se na Carta Precatória encaminhada para o cumprimento do 

alvará de soltura, que a acusada deverá ser intimada da audiência 

designada para colheita do seu interrogatório neste Juízo (26.09.2018, às 

14h30min), ANTES de ser colocada em liberdade, devendo a Sra. Gestora 

providenciar a expedição do mandado de intimação.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se a acusada e o seu advogado.

Cumpra-se, IMEDIATAMENTE, expedindo-se o necessário.

Sinop, 05 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320758 Nr: 3582-53.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL NEVES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORIVAL NEVES DA FONSECA, Rg: 

1393520-8, Filiação: Jose Neves da Fonseca e Alzira Almeida, data de 

nascimento: 10/09/1967, brasileiro(a), natural de Itapejara D'oeste-PR, 

convivente, oper. motosserra, serv. gerais, pedreiro, Telefone 9650-5670. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 507,70 (Quinhentos e sete reais e setenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comacra..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CÁCIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei.

Sinop, 06 de setembro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 258300 Nr: 2683-26.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GABRIEL SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 
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OAB:17860 /MT, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado de Defesa para 

que, no prazo legal, apresente as RAZÕES do seu recurso de Apelação 

juntado à fl. 180, BEM COMO as CONTRARAZÕES ao recurso de 

Apelação apresentado pelo Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 276071 Nr: 13749-03.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RODRIGO TOZETE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO - OAB:25.273/O

 Certifico e dou fé que o Advogado DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO, 

fica devidamente INTIMADO à apresentar nestes autos, Alegações Finais, 

na forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco)dias.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 131313 Nr: 10529-07.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLY LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 INTIMAÇÃO da advogada da reeducanda para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos acerca dos cálculos de pena e de multa 

elaborados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 326327 Nr: 7259-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIO FONSECA FRANÇOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 118 do CPP, antes de transitar em julgado a 

sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas 

enquanto interessarem ao processo.No caso, embora o requerente Fabio 

Fonseca Françoso tenha pugnado pela restituição da arma de fogo, 

considerando que esta pertence à Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, resta evidente a sua ilegitimidade para pleitear que lhe seja 

restituído o armamento.Sem embargo disso, considerando que a arma já 

foi submetida a análise de eficiência, não sendo imprescindível ao 

processo judicial, em consonância com o parecer ministerial, defiro o 

pedido formulado pelo comandante do 3° CR em 27.8.2018 (fls. 51/52) e 

determino que seja entregue a ele ou a pessoa por ele autorizada, 

mediante termo, a arma de fogo tipo revólver calibre 38, marca Taurus n° 

WJ159104, e também suas respectivas munições.Por conseguinte, 

indefiro o pedido de restituição formulado pelo SD PM Fabio Fonseca 

Françoso.Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação Penal 

Pública Cód. 321243, após, arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 290695 Nr: 2735-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERREIRA VILELA, KAIQUE DE 

SOUZA PEREIRA, ANDERSON JUNIOR CANTOR FILIPE, CINDI DRIELI 

OLIVEIRA GRASIANI, FABIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171, MARCOS 

ROGÉRIO MENDES - OAB:16.057-MT, NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT, PAULO ROBERTO RONDON SILVA - OAB:MT nº 

19.519-0

 Compulsando os autos, constata-se que, embora arroladas pelo Ministério 

Público (f. 09), não foram ouvidas, durante a instrução processual, as 

testemunhas IPC Bruno Caetano Moro e IPC Emanoel de Negreiros 

Godinho, tampouco houve desistência da inquirição pelo "parquet".

Não obstante, segundo consta, referidas testemunhas foram inquiridas 

sobre os mesmos fatos, em 16.5.2018, nos autos da Ação Penal Cód. 

312666, em trâmite por este Juízo, desmembrada em relação ao acusado 

Marcelo Giovane da Silva ("quod vide" decisão proferida em 06.11.2017, f. 

435).

Diante disso, com fundamento no artigo 156, II, do CPP e em observância 

aos princípios da economia e celeridade processuais, converto o 

julgamento em diligência e determino a juntada aos autos de cópia da mídia 

digital contendo os depoimentos das testemunhas IPC Bruno Caetano Moro 

e IPC Emanoel de Negreiros Godinho, produzida nos autos da Ação Penal 

Cód. 312666, em trâmite por este Juízo.

 Concomitantemente, requisite-se à autoridade policial cópia da mídia digital 

contendo o relatório parcial nº 041/2017 - NI/DR/Sinop, relacionado à 

operação "Pesadelo", porquanto a mídia juntada à f. 343 contém apenas 

as interceptação telefônicas.

Após, em observância ao artigo 5º, LV, da CRFB/88, delibero ouvir as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 334166 Nr: 12225-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824-B

 Em cumprimento à ordem deprecata, designo audiência de inquirição da 

testemunha Walison Fernando Nunes Dantas para 08.11.2018 

(quinta-feira) às 13:45 horas, devendo ser requisitado à diretoria da 

penitenciária local, mercê do art. 1.388 da CNGCGJ/MT.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Intimem-se o Ministério Público e o advogado de defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 335862 Nr: 13399-44.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN MULINARI, HIAGO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de interrogatório 

dos réus Jhonathan Mulinari e Hiago Ribeiro para 04.10.2018 (quinta-feira) 

às 15:30 horas, devendo ser requisitado à diretoria da penitenciária local, 

mercê do art. 1.388 da CNGCGJ/MT.

Comunique-se ao Juízo de Origem.

Intimem-se o Ministério Público o advogado dativo, e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 333217 Nr: 11574-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIANO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição da 

testemunha Raul Vitor Felippe de Souza para 06.11.2018 (terça-feira) às 

16:00 horas, devendo ser intimada pessoalmente, por mandado, mercê 

dos arts. 351 e 370 do CPP.
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Comunique-se ao Juízo de origem.

 Intimem-se o Ministério Público e o advogado constituído (f. 11).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 334171 Nr: 12230-22.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO DAMIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

EDVALDO GUEDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT/14.865

 Em observância ao artigo 1.360 da CNGCGJ/MT, solicite-se ao Juízo de 

origem cópia da denúncia.

Sem prejuízo disso, com fundamento nos princípios da celeridade e 

eficiência, desde já, designo audiência de inquirição da testemunha Emily 

Lima de Carvalho para 06.11.2018 (terça-feira) às 15:15 horas, devendo 

ser intimada pessoalmente, por mandado, mercê dos arts. 351 e 370 do 

CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem.

 Intimem-se o Ministério Público e o advogado constituído (f. 21).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 331446 Nr: 10424-49.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR BATISTA DA SILVA, 

LEANDRO JOSÉ VOLPATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428/MT

 Cumprido o objeto da presente, devolva-se ao juízo de origem, com as 

baixas e anotações necessárias.

Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 325096 Nr: 6383-39.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Fábio dos Santos, 

conforme manifestado pelo Ministério Público.

Certifique-se se a ré está presa na unidade prisional da comarca de 

Nortelândia/MT e, caso positivo, solicite-se ao Juízo da comarca de 

Colíder/MT, considerando o caráter itinerante das cartas precatórias, 

remeter a missiva ao Juízo da referida comarca, para a realização do 

interrogatório da acusada.

Após, juntada a carta precatória, devidamente cumprida, dê-se vista às 

partes para apresentarem memoriais, no prazo legal, mercê do artigo 403, 

§ 3º, do CPP.

Saem intimados os presentes.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 23871-22.2013.811.0002 – CÓDIGO 327552

 INTIMAÇÃO DO Dra. FABÍULA MÜLLER KOENIG, OAB/MT N.º 22.819, para 

que tome ciência que o processo n.º23871-22.2013.811.0002 – CÓDIGO 

327552, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 956-A, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 21/08/2018.

Processo n. º 14910-24.2015.811.0002 – CÓDIGO 406609

 INTIMAÇÃO DO DR. PEDRO ROBERTO ROMÃO, OAB/SP N.º 209.551, para 

que tome ciência que o processo n. º 14910-24.2015.811.0002 – CÓDIGO 

406609, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 1099, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 09/08/2018.

  

 Processo n. º 5429-57.2013.811.0002 – CÓDIGO 59744

 INTIMAÇÃO DO DR. HENRIQUE JOSÉ DA ROCHA, OAB/RS N.º 36.568, 

para que tome ciência que o processo n. º 5429-57.2013.811.0002 – 

CÓDIGO 59744, da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 402, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 10/08/2018.

Processo n. º 14800-30.2012.811.0002 – CÓDIGO 294659

 INTIMAÇÃO DO DR. JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/MT 

N.º 16168-A, para que tome ciência que o processo n.º 

14800-30.2012.811.0002 – CÓDIGO 294659, da Quarta Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 734, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 20/08/2018.

Processo n. º 1009-09.2013.811.0002 – CÓDIGO 54813INTIMAÇÃO DO 

DR. ROBERTO CAVALCANTI BATISTA, OAB/MT N.º 5.868-A, para que 

tome ciência que o processo n. º 1009-09.2013.811.0002 – CÓDIGO 

54813, da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 523, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em /07/2018.

Processo n. º 2720-54.2000.811.0002 – CÓDIGO 22336

 INTIMAÇÃO DO DR. THIAGO VICTOR SOUSA PIO, OAB/MT N.º 22.670, 

para que tome ciência que o processo n. º 2720-54.2000.811.0002 – 

CÓDIGO 22336, da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 06 SB, encontra-se disponível 

na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 09/08/2018.

Processo n. º 652-24.2006.811.0002 – CÓDIGO 90821

INTIMAÇÃO DO Dr. MAURO PAULO GALERA MARI, OAB/MT N.º 3.056, 

para que tome ciência que o processo n. º 652-24.2006.811.0002 – 

CÓDIGO 90821, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1013, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 23/08/2018.

 Processo n. º 3106-11.2005.811.0002 – CÓDIGO 81914

 INTIMAÇÃO DO DR.RAIMAR ABÍLIOBOTTEGA, OAB/MT N.º 3.882, para 

que tome ciência que o processo n. º 3106-11.2005.811.0002 – CÓDIGO 

81914, da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 753, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 22/08/2018.

 Processo n. º 7293-76.2016.811.0002 – CÓDIGO 440941

 INTIMAÇÃO DO DR. SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB/MT N.º 14.258-A, 

para que tome ciência que o processo n.º 7293-76.2016.811.0002 – 

CÓDIGO 440941, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 737-A, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 03/08/2018.

Processo n. º 13537-55.2015.811.0002 – CÓDIGO 404376

 INTIMAÇÃO DO DR. JOSÉ MARTINS, OAB/SP N.º 84.314, para que tome 

ciência que o processo n. º 13537-55.2015.811.0002 – CÓDIGO 404376, 

da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande 

– MT, arquivado na caixa 852, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 13/07/2018.

 Processo n. º 6283-02.2013.811.0002 – CÓDIGO 310242

 INTIMAÇÃO DO DR. MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO, OAB/MT N.º 

15445, para que tome ciência que o processo n. º 6283-02.2013.811.0002 
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– CÓDIGO 310242, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 902-A, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 14/08/2018.

  

 Processo n. º 833-11.1993.811.0002 – CÓDIGO 84197

 INTIMAÇÃO DO DR. RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, OAB/MT N.º 3.822, para 

que tome ciência que o processo n.º 833-11.1993.811.0002 – CÓDIGO 

84197, da Primeira Vara de Família da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 82, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 22/08/2018.

 Processo n. º 11089-71.1999.811.0002 – CÓDIGO 9913

 INTIMAÇÃO DO Dra. Larissa Iná Gramkow Mesquita, OAB/MT N.º 8.196, 

para que tome ciência que o processo n. º 11089-71.1999.811.0002 – 

CÓDIGO 9913, da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 07, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 28/08/2018.

Processo n. º6862-28.2005.811.0002 – CÓDIGO 84864

INTIMAÇÃO DO Dra. Maria de Lourdes Ribeiro Scarantti, OAB/MT N.º 

11.646, para que tome ciência que o processo n. º6862-28.2005.811.0002 

– CÓDIGO 84864, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 330, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 20/08/2018.

 Processo n. º 351-63.1995.811.0002 – CÓDIGO 3210

 INTIMAÇÃO DO DR. MAURO PAULO GALERA MARI, OAB/MT N.º 3056, 

para que tome ciência que o processo n.º 351-63.1995.811.0002 – 

CÓDIGO 3210, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 978-A, encontra-se disponível 

na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 27/07/2018.

Processo n. º 372-29.2001.811.0002 – CÓDIGO 30577INTIMAÇÃO DO Dra. 

FABIÚLA MÜLLER KOENIG, OAB/MT N.º22.165-A, para que tome ciência 

que o processo n.º 372-29.2001.811.0002 – CÓDIGO 30577, da Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 522-A, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 21/08/2018.

Processo n. º 17367-34.2012.811.0002– CÓDIGO 296981INTIMAÇÃO DO 

DR. RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/MT N.º 12.208-A, para que tome 

ciência que o processo n. º 17367-34.2012.811.0002– CÓDIGO 296981, 

da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande 

– MT, arquivado, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em 21/08/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – MODIFICAÇÃO DE CURATELA

Proc: 22402-38.2013.811.0002

REQUERENTE: ADRIANO TEIXEIRA ARAÚJO

INTERDITADO: NOISE DA COSTA TEIXEIRA ARAÚJO

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de modificação e, 

como consequência, torno definitiva a curatela exercida pelo Sr. ADRIANO 

TEIXEIRA ARAÚJO, curador da interditada NOISE DA COSTA TEIXEIRA 

ARAÚJO, que deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. 

Consigno que os limites da curatela não abrangem a disposição de bens 

móveis e imóveis da interdita, dispensando-se a especialização de 

hipoteca legal. Tome-se por termo o compromisso (CPC, art. 759, §1º do 

CPC). Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro Civil e publique-se na rede mundial de computadores, 

no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) 

vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela. Cientifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 101101 Nr: 10286-44.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADSrPsmJMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, diante da diligência negativa, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora por meio de seu patrono a se manifestar no 

prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005878-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE OLIVEIRA DE MORAES PEREIRA (AUTOR(A))

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FELICIO DA SILVA (RÉU)

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1005878-41.2016.8.11.0002 VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre 

as partes (Id. 6124800), no tocante a guarda, direito de convivência e 

alimentos. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Custas pelo requerido. Lavre-se o 

termo de guarda em favor da genitora. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de 

Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005320-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. G. Q. (ADVOGADO(A))

E. R. B. D. C. A. (REQUERENTE)

M. A. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005320-98.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

14772729), ante a reconciliação do casal. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007315-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA PERSONA (REQUERENTE)

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARILCE BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1007315-83.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À(o) Advogado(a) da Parte Autora para impugnar no prazo legal. 

Várzea Grande/MT, 6 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016670-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX (ADVOGADO(A))

BALBINA SILVA ROSENDO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FERREIRA DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1016670-97.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autora, para 

ciência da Sentença Parcial de Mérito de ID 15056040 e da certidão que 

designou audiência de ID 15200138. Várzea Grande/MT, 6 de setembro de 

2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002407-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA (ADVOGADO(A))

CATIA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL BRUNO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO 10 (DEZ)DIAS Dados do processo:  Processo : 

1002407-46.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CATIA LUCIA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: LEONEL BRUNO DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

a quem possa interessar Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) a quem possa 

interessar FINALIDADE: (....) DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código 

Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de 

LEONEL BRUNO DA SILVA, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações 

previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora sua mãe, a 

requerente, Sra. CÁTIA LÚCIA DA SILVA, também qualificada nos autos, 

que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, na forma da lei, bem como de promover tratamento adequado ao 

interditando. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 

92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de 

computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período 

de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 

755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de curatela definitiva. Isentos de 

custas. Registre-se. Sentença publicada em audiência. As partes saem 

devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se” 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA , 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 6 de setembro de 2018. NERCY ANCHIETA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003153-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

NADIR CANDIDA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUANA VERUSCA GALEANO (TESTEMUNHA)

ROBERTO BUENO DE MORAES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO PUBLICAÇÃO 

SENTENÇA Dados do processo: Processo: 1003153-11.2018.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): EVA MOREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: EGIDIO PEREIRA DA 

SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO A QUEM POSSA INTERESSAR DA SENTENÇA A 

SEGUIR DESCRITA (...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o 

fim de decretar a INTERDIÇÃO de EGIDIO PEREIRA DA SILVA, qualificado 

nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como sua curadora sua filha, a requerente, Sra. EVA MOREIRA DA SILVA, 

também qualificada nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de 

promover tratamento adequado ao interditando. Inscreva-se a presente 

sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o 

disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). 

Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de 

Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 

01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 

dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo 

de curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. Sentença publicada 

em audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se”. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de 

Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY 

ANCHIETA , digitei. VÁRZEA GRANDE, 6 de setembro de 2018. NERCY 

ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352027 Nr: 17346-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSFDA, LUCI CARME FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYDSON YLLEN DE ALMEIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLEYDSON YLLEN DE ALMEIDA 

OLIVEIRA, Rg: 21360081, Filiação: Antonio João de Almeida Oliveira e de 

Deise Margarete de Almeida, data de nascimento: 28/02/1990, 

brasileiro(a), convivente, borracheiro, Telefone 9236.1013. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o fim de declarar 

que o Sr. GLEYDSON YLLEN DE ALMEIDA OLIVEIRA é o pai do autor K. S. 

F. de A. Em virtude da paternidade ora declarada, o infante passará a se 

chamar K. S. de A. OLIVEIRA e terá como genitor o Sr. GLEYDSON YLLEN 

DE ALMEIDA OLIVEIRA e avós paternos Antonio João de Oliveira Filho e 

Deise Margarete de Almeida (fls. 27).No tocante aos alimentos, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo formulado entre as partes, em que 

o requerido obrigou-se ao pagamento de alimentos no percentual de 

13,81% de um salário mínimo, a ser pago mensalmente até o dia 10, 

mediante depósito em conta bancária em nome da genitora do autor, qual 

seja, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0790, Operação 013, 

Conta 40128-3 (fls. 25). Em consequência JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. 

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, 

do NCPC, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo.P. R. I.Após o 

trânsito em julgado, oficie-se para registro no Cartório competente, 

anotando o nome que o requerente passará a usar, bem ainda remetendo 

cópia do documento do requerido, para anotação do nome do pai e avós 

paternos.Após a entrega da certidão ao autor, por sua genitora, 

arquive-se o feito, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 18 de Junho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVESJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 242615 Nr: 3843-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA DE ALMEIDA RIBEIRO, 

WELLINGTON ALVES RIBEIRO, ZENILDA GASPAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645

 Processo nº. 3843-38.2010.811.0002.

Código nº. 242615.

 VISTOS etc.

A parte autora interpôs Recurso de Apelação (fls. 113/115).

Certidão de tempestividade às fls. 125.

Assim sendo, intime-se a parte contrária (Curador Especial UNIVAG – fls. 

27) para apresentar contrarrazões de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC).

Considerando que a requerida Zelinda Gaspar Ribeiro é revel, bem ainda a 

não intervenção do Ministério Público, não há necessidade de intimação 

destes para contrarrazoar.

Em seguida, elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. 

CGJ/MT e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 04 de Setembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 278167 Nr: 21775-05.2011.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVDO, DCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS - 

OAB:12.923, THAIS DE OLIVEIRA CAMPOS - OAB:12.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282, FÁBIO FERREIRA SILVA - OAB:13.280

 DECISÃO: VISTOS etc. A parte exequente não indicou o rito pelo qual 

deverá ser processada a presente execução/cumprimento de sentença, 

bem ainda não indicou o pólo passivo da ação, tampouco o valor da 

causa. De qualquer modo, considerando a possibilidade do pai estar 

sendo cerceado de ter a filha em sua companhia, defiro o pedido de 

intimação da genitora para, no final de semana seguinte à intimação, 

cumprir a sentença homologatória que conferiu ao pai o direito de ter a 

filha em sua companhia em finais de semana alternados, das 19 horas da 

sexta-feira até às 20 horas do domingo, sob pena de multa diária. 

Independentemente da determinação supra, após a expedição do 

mandado de intimação à genitora, intime-se o genitor, por Advogado, para 

emendar a inicial do umprimento de sentença. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 450847 Nr: 12270-14.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP, DDAP, CRDAP, NCAP, ECAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAP, EMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste os autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 318078 Nr: 14449-23.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACLEL MARÇAL SANTOS PEREIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLENE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16860, NAIHANA DE PAULA FRANCO DAVOLI - OAB:6871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Maia de Almeida 

- OAB:9153, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794

 VISTOS etc.

Diante da confirmação do pagamento e transferência do imóvel (fls. 

130/133), arquiva-se o feito.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 de Setembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 416620 Nr: 20266-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOP, JDOPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA LUZIA F. METELO - 

OAB:18.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372

 “Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos apresentados em audiência 

pela parte autora e concedo o prazo de 15 dias para manifestação pela 

parte ré. Determino a juntada aos autos da consulta do Infoseg que 

evidencia ausência de registro do óbito da testemunha Dalva no referido 

sistema, bem ainda a consulta ao sistema SIEl que indica o endereço da 

mesma. DESIGNO nova data para oitiva das testemunhas, do Sr. Hélio 

Pereira da Silva, Sra. Dalva Duarte Aquino e Sr. Leôncio Lopes de Miranda 

e Sr. Hermes G. Ferreira e o faço para o dia 24 de Outubro de 2018, às 14 

horas e 20 minutos. Oficie-se ao Comando do Exercito com sede em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 822 de 891



Campinas/SP, requisitando cópia da ficha funcional do Sr. Jose , bem 

ainda dos documentos disponíveis a partir do ano de 1995 até os dias 

atuais. Os presentes saem intimados. Intimem-se as testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 380574 Nr: 27162-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADSA, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 Processo nº. 2762-93.2014.811.0002.

Código nº. 380574

VISTOS etc.

Intime-se o credor, que atingiu a maioridade civil, para regularizar sua 

representação processual, sob pena extinção do processo sem resolução 

do mérito.

 Várzea Grande/MT, 05 de Setembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 323471 Nr: 19870-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN WALBUGIS NUNES DE MATTOS, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laelço Calvalcanti Junior - 

OAB:MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: INTImar a aprte autoa para que no prazo de 05 

(cinco) dias compareça a esta Scretraia com a finaldiade de assianr o 

termo de Coimpromisso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 92579 Nr: 2212-98.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACB, ACN, RSC, FJCS, MACD, HACF, LRMC, 

TC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MARICATO LOLATA - OAB:45192, Daniel Messias Mendes - 

OAB:31.927 OAB/PR, Eduardo Ayres Diniz de Oliveira - OAB:31.929 

OAB/PR, MAURÍNIO SANTANRÉM ANDRÉ - OAB:57.620 OAB/MG

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante para que no prazo 

de 10 (dez) dias cumpra as solicitaçõs de fls.214

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 416620 Nr: 20266-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOP, JDOPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA LUZIA F. METELO - 

OAB:18.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes para que no prazo de 05 

(cinco) dias, informe nos autos o endereço correto da testemunha Hermes 

G. Ferreira bem como o endereço correto do Comando do Exercito com 

sede em Campinas com a finalidade de expedir oficio conforme 

determinado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 10281 Nr: 574-11.1998.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA DE SOUZA VIANA, NILO SANTIAGO VIANA, 

ELIETE LUCIA GUIMARAES, MARIA TEREZA VIANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA, 

ESPOLIO DE CONSTÂNCIA DE SOUZA VIANA, WELESON JORGE MOURA 

VIANA, ZILZA DE MOURA VIANA, LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, 

CLEITON DE MOURA VIANA, RICARDO MONTEIRO DA SILVA MONTEIRO, 

ANTÔNIO CARLOS DE MOURA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI 

- OAB:10.668, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:OAB/MT 10.456, 

FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731/MT, GLAUCO JOSE 

CARNEIRO FERREIRA - OAB:6604 E, GUIOMAR MOURA DE CARVALHO 

- OAB:MT 10.721, Joseilde Soares Caldeira - OAB:15236, JULIETA DE 

SOUZA VIANA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:MT 9.265, GUIOMAR MOURA DE CARVALHO - OAB:MT 10.721, 

JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar as partes para que no prazo de 10 (dez) 

dias comum, manifeste sobre o oficio juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 258170 Nr: 16233-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSR, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593, Hudyane Marques de Oliveira - OAB:8.696-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13.594/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI M. FILHO - 

OAB:13.595 MT, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913/MT

 Processo nº. 16233-40.2010.811.0002.

Código nº. 258170.

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado pelas partes (fls. 113/115), acordo subscrito 

pelos patronos destes, constituídos com poderes para tanto (fls. 10 e 98), 

bem ainda a manifestação do Ministério Público às fls. 118, JULGO 

EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com 

fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

P. R. I.

 Condeno o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, 

do NCPC, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo, suspensa a 

cobrança, eis que defiro a AJG ao executado (fls. 27, item “a”).

Expeça-se alvará de soltura em favor do executado Adevair Ramos, salvo 

se por outro motivo estiver preso.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 06 de Setembro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002055-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. S. (AUTOR(A))

I. D. S. E. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. Z. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1002055-88.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 07/08/2018 (Id 14492061), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 17 de outubro de 2018 às 16h30. Várzea Grande/MT, 06 de setembro 

de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005037-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. A. D. P. C. (EXEQUENTE)

J. M. S. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CLAUDETE MIRIAN DE PAULA OAB - 891.080.351-72 (REPRESENTANTE)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005037-46.2016.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando teor de Manifestação 

do Ministério Público juntada em 16/8/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à exequente para 

atender o necessário no prazo de 15(quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 6 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA 

MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008514-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SANTOS DA COSTA (EXEQUENTE)

CAROLINA BARBOSA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MARQUES DE ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008514-43.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: FRANCIELE SANTOS DA 

COSTA EXECUTADO: DIEGO MARQUES DE ESPIRITO SANTO Vistos etc. 

Acolho a competência declinada no id. 11098464. Defiro a gratuidade de 

Justiça, com escoro no art. 98 do CPC/2015. Trata-se de Execução de 

Alimentos proposta por THAIANE GABRIELLY COSTA DO ESPÍRITO 

SANTO, representada por sua genitora, Sr.ª FRANCIELE SANTOS DA 

COSTA, em face de DIEGO MARQUES DE ESPÍRITO SANTO, pelo rito dos 

artigos 911 e 528, §§ 3º, 4° e 7º, ambos do CPC/2015. Pretende a 

exequente o processamento do feito fundada em título extrajudicial (art. 

911, do CPC/2015), que se aplica no que couber ao rito da coerção 

pessoal. Contudo, a presente execução pelo rito da prisão, visa a 

cobrança de prestações que ultrapassam as três últimas, em 

conformidade com o descrito na exordial. A luz do que preconiza a Súmula 

309 do STJ, a execução pelo rito da prisão deve compreender tão 

somente as 3 (três) últimas prestações anteriores ao pedido, senão 

vejamos: Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 

Demais disso, em verdade trata-se de execução de título judicial, contudo 

este não foi juntado aos autos, razão pela qual, determino a intimação da 

parte exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, 

nos termos do art. 321, p.ú. do CPC/2015, acostando aos autos a 

sentença homologatória do título que se busca executar, bem como 

adequando o pedido ao procedimento correto estabelecido em lei, 

indicando os meses que pretende executar a obrigação, e por fim, retificar 

a procuração outorgada por FRANCIELE SANTOS DA COSTA (arts. 18, 

105 e ss do CPC/2015), fazendo constar como mandatária a filha, 

representada pela genitora, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida 

a determinação supracitada, volva-me os autos conclusos. Intime-se. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008937-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. A. (AUTOR(A))

A. T. G. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. M. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1008937-03.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada aos autos. Outrossim, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 45780 Nr: 1448-54.2002.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ALVES FERREIRA E/OS HERDEIROS, NICENOR 

FERREIRA PINA, NORENICE FERREIRA PEREIRA, MARIA JOSÉ PEREIRA DE 

OLIVEIRA, JOSÉ MARIA PEREIRA, SANDRA MARIA PEREIRA MARCONI, 

MANOEL TERESINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARGARETH ARAUJO 

PEREIRA, LUIZ CARLOS MARCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: ANTENOR FERREIRA PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Auxiliadora Dorilêo 

Rosa - OAB:10.046/MT-E, EDEN ANDERSON GARCIA - OAB:21835/O, 

FELIPE BRUNO DOS SANTOS - OAB:17327/0, PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimem-se os demais herdeiros, para que no prazo de 15 (quinze) dias; 

querendo, se manifestarem quanto ao pedido de fls. 114/124, acostando, 

se for o caso, a declaração da renúncia por instrumento público, nos 

moldes do art. 1.806, do Código Civil. Defiro o pedido de fl. 125 na forma 

pretendida, pelo prazo de 10 (dez) dias.Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 114246 Nr: 9651-29.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: K.FO.K

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLY ROGERIA DA CRUZ 

FORTES - ESTAGIÁRIA - OAB:20173-E OAB/MT, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos à parte requerente para, no prazo 

estipulado de 10(dez) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 57/58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos
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 Cod. Proc.: 436490 Nr: 4884-30.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT, CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA - OAB:OAB/MT 6674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

DE LIMA - OAB:, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006

 Cumprindo ordem judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 

56/2007, impulsiono os autos ao requerido para que junte, no prazo de 15 

(quinze) dias, a devida documentação dos bens dispostos nos itens “b,c” 

(fl.69 v), vez que pleiteia o direito de meação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 387599 Nr: 3790-81.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): mhsdc, JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSA MONTEIRO MOTA - 

OAB:16401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, 

para manifestar sobre o Relatório de Visita Psicossocial, encartada as fls. 

49/51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 342495 Nr: 9908-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:OABMT8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que cumprindo Decisão de 03/09/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 18/10/2018 às 14h:45min. Intimem-se as parte, e 

seus procuradores.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008811-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE GODOY (AUTOR(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação e a impugnação foram 

anexada tempestivamente, Impulsiono para a intimação das partes sob as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANDRADE SILVA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 01 de novembro de 2018, ás 12:40 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - 

medico perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANDRADE SILVA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 01 de novembro de 2018, ás 12:40 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - 

medico perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003040-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 01 de novembro de 2018, ás 12:40 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - 

medico perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - telefone 99601163948

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003040-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 01 de novembro de 2018, ás 12:40 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - 

medico perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JEANDERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 
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partes da Perícia designada para o dia 01 de novembro de 2018, ás 12:40 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - 

medico perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JEANDERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 01 de novembro de 2018, ás 12:40 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - 

medico perito, na Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º 

andar, sala 908, centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002715-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALDAIR DA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação e a impugnação foram 

anexada tempestivamente, Impulsiono para a intimação das partes sob as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007394-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação e a impugnação foram 

anexada tempestivamente, Impulsiono para a intimação das partes sob as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006764-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES VILELA (ADVOGADO(A))

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO 02110328169 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000469-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARCIA DE ASSIS RODRIGUES (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000469-50.2017.8.11.0002 AUTOR: ANTONIA MARCIA DE ASSIS 

RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Intimem-se as partes para falarem sobre o laudo pericial sob a Id 

nº 5499691 - Pág. 2-3, no prazo comum de 10 dias. Feito isso, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002956-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

TIAGO BUENO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a 

proposta de honorários do perito nomeado

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000436-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RODRIGUES SIGARINI (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

manifestar sobre o deposito efetuado pela seguradora

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007727-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

J.V. BORCHERS - TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERANIL ALMEIDA DE LIMA (REQUERIDO)

JOSE MARIA FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007727-77.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: J.V. BORCHERS - TRANSPORTES - ME REQUERIDO: JOSE 

MARIA FERREIRA LIMA, ERANIL ALMEIDA DE LIMA Vistos... Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440377 Nr: 6965-49.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903

 Processo nº 6965-49.2016 (Código 440377)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.101, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380255 Nr: 26895-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO FRANCISCO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Processo nº 26895-24.2014 (Código 380255)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.154/156, devendo a Sra. Gestora providenciar 

a expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 371380 Nr: 20475-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLINA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CORREA DA SILVA - OAB:8,184-A

 Processo nº 20475-03.2014 (Código 371380)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.122, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 432784 Nr: 2644-68.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVONEIDE MARINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 2644-68.2016 (Código 432784)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.139, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 374103 Nr: 22373-51.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRRQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Processo nº 22373-51.2014 (Código 374103)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.91, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 343978 Nr: 11078-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT 6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 322666 Nr: 19080-10.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO SOUZA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo nº 29077-84.2015 (Código 414385)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.75/77, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 117533 Nr: 6406-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BUZELLE - OAB:2381B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTI MÁRIO VIEIRA NETO 

- OAB:OAB/MT 15.948, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Processo nº 2009/35 (Código 117533)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.135, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 343568 Nr: 10728-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE ALVES CONRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Processo nº 10728-29.2014 (Código 343568)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.137, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417303 Nr: 20641-98.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA EUNICE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16.940-A

 Processo nº 20641-98.2015 (Código 417303)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.80/83, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 319393 Nr: 15773-48.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DE SOUZA PROCOPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407

 Processo nº 15773-48.2013 (Código 319393)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.149, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 344144 Nr: 11197-75.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES E BIANCHI LTDA, ALEXANDRE BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASSER OMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:OAB/MT 13.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579

 Processo n.º 11197-75/2014. (Cód. 344144)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE MONITÓRIA proposta por GUIMARÃES E BIACHI 

LTDA em desfavor de YASSER OMAR.

Em face do que consta nas fls.124/126, em as partes comunicam a 

realização de acordo extrajudicial pondo fim ao processo, requerem a 

extinção do feito.

DESSA FORMA em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na 

forma do art. 487, III, “b” do NCPC.

Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 03 de setembro de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 206747 Nr: 2682-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAÍDE FRANCISCO FORMIGHIERI (Restaurante 

Posto Canário)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB-MT 

6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS 

para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em 

favor da autora, no valor de R$ 8.788,68 (oito mil setecentos e oitenta e 

oito reais e sessenta e oito centavos).Para fins de cumprimento da 

sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir de 26.11.2007, data dos cálculos de 

fls. 16.Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das 
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custas processuais, bem como, honorários advocatícios e favor da 

autora, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, o presente 

feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse da parte autora 

(NCPC, art. 702, § 8o).Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 212265 Nr: 7775-05.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS ( Castrillon Auto Peças)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11.167/MT, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 407/08 (Cód. 212265)

Vistos...

Ao realizar os atos de penhora do caminhão indicado pela credora, 

constatei estar registrado no nome de terceira pessoa, inclusive, estranha 

ao processo n.° 815-04.2010.811.0086 (Cód. 45357), da 1ª Vara Cível de 

Nova Mutum, em que foi reconhecida a propriedade do devedor. Observo, 

ainda, que o veículo foi gravado com alienação fiduciária em nome dessa 

terceira pessoa. Juntem-se os documentos da busca.

Assim, por cautela, determino a intimação da credora para manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 64596 Nr: 805-28.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO 

BATISTA DE FREITAS, ELISA BRANCO FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 037/04 (Cód. 64596)

Vistos...

Realizada a penhora do veículo indicado pelo credor, intime-se a 

codevedora acerca da constrição.

Sem prejuízo, ao credor para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 447873 Nr: 10849-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ALVES MONTEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522, NILSON NEI NARDELLI FILHO - OAB:20.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10849-86/2016. (Cód. 447873)

Vistos...

Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391410 Nr: 6176-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VANDERVANDO DA ROCHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Processo n.º 6176-84/2015. (Cód. 391410)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir 

contradição em relação aos valores sucumbenciais fixados.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve 

contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação 

do art. 85, § 8º, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual 

a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, 

entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade 

dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa.

Assim, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 92040 Nr: 1759-06.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S/A, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JORGE FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:MT/ 101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1759-06/2006 (Cód. 92040)

Vistos...

Solicitadas as últimas declarações de Imposto de Renda do devedor, foi 

comunicado que ele não as apresentou no período, conforme documentos 

em anexo, que por não possuírem quaisquer informações, determino a 
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juntada.

Aos credores para impulso do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 378708 Nr: 25846-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL OLIVEIRA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10.519, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14234, 

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCILIA AP. PIGOZZI GARCIA 

- OAB:105962

 Processo n.º 25846-45/2014 (Cód. 378708)

Vistos...

Trata-se de analisar embargos declaratórios opostos pela autora, ao 

argumento de a r. sentença é contraditória por ter sucumbido em parte 

mínima, de forma que não deve prevalecer a sucumbência parcial.

Em que pese os argumentos da autora, além de entender inexistir 

contradição, os fundamentos que me levaram a fixar a sucumbência 

recíproca foram bem delineados na sentença, de forma que a irresignação 

da parte deve ser debatida em recurso próprio, em respeito ao duplo grau 

de jurisdição.

Diante disso, REJEITO os Embargos Declaratórios de fls. 143/146, 

mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 47247 Nr: 2427-16.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR MEDEIROS MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - 

OAB:4653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 089/02 (Cód. 47247)

Vistos...

Não encontrados bens passíveis de penhora pleiteia o credor a expedição 

de certidões para fins de protesto e, em seguida, o arquivamento dos 

autos.

Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, conforme 

requerido.

Por verificar que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da 

dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 313, VII 

c/c art. 921, III, ambos do NCPC, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 

01 (um) ano, em que não se contará o prazo prescricional (NCPC, art. 921, 

§ 1º ).

Decorrido tal prazo, ao arquivo com as devidas baixas (art. 921, § 2º ).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 432974 Nr: 2762-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MUNDIAL PARAFUSOS E 

FERRAMENTAS LTDA, OXIGÊNIO CUIABA LTDA - MULTI TINTAS, 

OXIGÊNIO CUIABA LTDA - OXIGÊNIO RONDON, OXIGÊNIO CUIABA LTDA - 

MULTIPLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SW METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

METALURGICA LTDA ME - SW METAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIÉGAS - OAB:9502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2762-44/2016 (Cód. 432974)

Vistos...

Realizada a penhora do veículo indicado pelo credor, conforme 

documentos em anexo, intime-se a codevedora acerca da constrição.

Sem prejuízo, ao credor para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395702 Nr: 8951-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO EDMUNDO COSTA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8951-72/2015 (Cód. 395702)

Vistos...

Atenda-se conforme solicitado às fls. 100/101.

Certifique-se o decurso do prazo para impugnação.

Sem prejuízo, à credora para atualizar o débito e manifestar-se nos autos, 

requerendo o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 283633 Nr: 2514-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ABDÃO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Processo nº 2514-20/2012. (Cód. 283633)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por CLÁUDIO ABDÃO EVENGELISTA em desfavor BANCO IBI S/A BANCO 

MÚLTIPLO – BANCO BRADESCO.

Intimado o credor para manifestar-se sobre o depósito de fls. 130, ciente 

que sua inércia ensejaria na concordância, este se manteve inerte, 

conforme certificado às fls. 135.

Dessa forma, cumprida a obrigação, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, 

nos termos do art. 924, II, do NCPC.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.
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CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 346312 Nr: 12889-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Processo nº 12889-12/2014 (Cód. 346312)

Vistos...

Em havendo interesse na produção de prova pericial, foi nomeio como 

perito Dionizio Alves de Souza, engenheiro elétrico, brasileiro, com 

endereço na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do 

Mirante, Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé - Cuiabá – Mato Grosso, 

Telefone: (65) 99658-0109 / e-mail: dioniziosouza@yahoo.com.br, na 

forma do art. 465, do NCPC.

Assim, intimem-se as partes, para querendo, em cinco dias, formularem 

quesitos e indicar assistente técnico em conformidade com o art. 465, do 

CPC.

Decorrido o prazo supra, intime-se o perito para tomar ciência de sua 

nomeação dizendo se aceita o encargo, bem como, apresentar proposta 

de honorários, os quais deverão ser arcados pela parte autora.

À vista da resposta do perito, intime-se requerida para em dez dias 

comprovar o pagamento dos honorários periciais.

Comprovado o depósito da verba honorária, intime-se o perito judicial para 

que retire os autos para realização da perícia, sendo o prazo máximo de 

trinta dias para a entrega do Laudo Pericial em cartório.

Fica desde já autorizado o levantamento de 50% dos honorários, no início 

dos trabalhos periciais.

 Juntando o laudo digam as partes em cinco dias e conclusos para 

designação de audiência.

Defiro o pedido de desistência às fls.150, feito pela Engenheira Eletricista 

Naíra Araújo, onde tinha sido nomeada para realização da perícia nos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 221732 Nr: 1954-83.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOGUEIRA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A DOS SANTOS -COMÉRCIO, LINDAURA 

ALZIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 135/09 (Cód. 221732)

Vistos...

Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, conforme 

requerido às fls. 114.

Sem prejuízo, ao credor para impulsionar o feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 377773 Nr: 25150-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR MAGNO MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FÁTIMA DO AMARAL - 

OAB:MT 10.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 25150-09.2014.(código 377773

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor na fls.181, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 302294 Nr: 23117-17.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINE NOGUEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE, em face da 

quitação, o contrato n.° 0000005043089314, firmado com a autora e objeto 

da restrição de fls. 22. CONFIRMO a tutela de fls. 24CONDENO a ré a 

proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante, que fixo, 

mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Para 

fins de liquidação de sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual.Condeno a 

parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a 

condenação.Transitada em julgado, intime-se a parte autora para 

querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de 

arquivamento.Providencie a Sra. Gestora a alteração do polo passivo, 

fazendo constar a empresa OI S/A – em recuperação judicial.Esta 

sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 347217 Nr: 13613-16.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 13613-16.2014 (Código 347217)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 
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requerido pelo autor nas fls.142, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 414385 Nr: 19077-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Processo nº 29077-84.2015 (Código 414385)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.75/77, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396852 Nr: 9697-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONDA RICARDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMILLA PATRICIA DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:MT 17.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESIRÉE DUARTE DA SILVA - 

OAB:196667

 Processo nº 9697-37.2015 (Código 396852)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor nas fls.106/109, devendo a Sra. Gestora providenciar 

a expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 345446 Nr: 12211-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉM PARAIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12211-94/2014. (Cód. 345446)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388065 Nr: 4137-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LOPES DA SILVA, ALZIRA FRANCISCA DE 

ARAÚJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALDO FRANCISCO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA 

MATIAS - OAB:17348/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587

 Processo nº 4137-17/2015. Cód.388065

 Vistos.

 Senhora Gestora, certifique o prazo para alegações finais, de fls.192.

 Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande - MT, 31 de agosto de 2018

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441210 Nr: 7391-61.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, NEUSA DA 

CROCE AGONICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERLANE GRACIELE PRAES - 

OAB:SP 273.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7391-61/2016. (Cód. Nº 441210)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA em desfavor de RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA.

 Em face do que consta às fls. 55, onde o autor requer a desistência do 

feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO 

COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

VIII, do NCPC.

Sem custas por ser feito novo e sem arbitramento de honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, 30 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449090 Nr: 11419-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BOM DEMAIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - OAB:MT 

23.419, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:MT 11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 
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OAB:3600/MT

 Processo nº 11419-72/2006 (Cód. 449090)

Vistos...

Às partes para no prazo de 10 (dez) dias indicar as provas que ainda 

pretendem produzir. Sendo indicadas, conclusos para saneamento e 

delimitação. Caso contrário, conclusos para julgamento antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 114059 Nr: 9551-74.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DIESEL LTDA - ALTO GARÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:1779-A/MT, SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:OABMT - 9.724 

B

 Processo nº 9551-74/2007 (Cód. 114059)

Vistos...

À credora para impulsionar o feito, requerendo o que de direito, inclusive, 

quanto à precatória devolvida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 312606 Nr: 8699-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA, GOLD FARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, JATA BAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Processo nº 8699-40/2013. (Cód. 312606)

Vistos...

Ao credor para manifestar-se quanto à petição e documentos de fls. 

289/316.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 30 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 420904 Nr: 22476-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABOM ALIMENTOS LTDA EPP, ANTENOR DANHONI 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.E. TSURU-ME, ANDERSON EVANGELISTA 

TSURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22476-24/2015 (Cód. 420904)

Vistos...

Ao requerente para manifestar-se sobre as petições e documentos de fls. 

116/146.

Feito isso, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380813 Nr: 27363-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACY MARIA DE BARROS, BENEDITO NORBERTO DE 

BARROS, GONÇALO SOTERO DE BARROS, MARIA JOSÉ DE BARROS E 

SILVA, HONORATO PEDROSO DE BARROS SOBRINHO, ANA RITA 

BARROS DA ROCHA, JOSE NORBERTO DE BARROS JUNIOR, MARIA 

ALICE DE BARROS SILVA, RAFAEL NORBERTO DA SILVA BARROS, 

ELAINE DA SILVA BARROS PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA DE ARRUDA 

BARROS - OAB:11.725/MT, IZABELI DE ARRUDA BARROS - OAB:12592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 Processo n.º 27363-85/2014. (Cód. 380813)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS proposta por JOACY MARIA 

DE BARROS em desfavor de ANTONIO TOSTI .

Em face do que consta nas fls.211, em as partes comunicam a realização 

de acordo extrajudicial pondo fim ao processo, requerem a extinção do 

feito.

DESSA FORMA em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na 

forma do art. 487, III, “b” do NCPC.

Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 24 de julho de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 381020 Nr: 27495-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Negócios Imobiliários S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A/MT

 Processo n.º27495-45/2014. (Cód. 381020).

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ACONDOMÍNIO TERRA 

NOVA VÁRZEA GRANDE I e outros em desfavor de RODOBENS 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIO S/A.

Em face do que consta as fls. 155/157 em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, 

III, “b” do NCPC.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.
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Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, 29 DE AGOSTO DE 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441739 Nr: 7640-12.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN BELARMINO DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 24 de setembro de 2018, ás 16:00 horas, por hora 

de chegada, no consultório do Dr Luiz Gustavo Raboni Palma - medico 

perito, na Rua Clovis Rugney 282, Jardim Aeroporto, centro, Atrás do 

colegio Adalgisa de Barros - fone 98152-0120/ 3026-7576

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007968-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE CARDOSO CAMPOS (REQUERENTE)

E .C.CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

GERALDO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PERIN TURAZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007968-51.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: E .C.CAMPOS & CIA LTDA - ME, ELAINE CARDOSO 

CAMPOS, GERALDO DANTAS DA SILVA REQUERIDO: JANETE PERIN 

TURAZZI Vistos... Para inquirição da testemunha deprecada designo 

audiência para 18/10/2018, às 17:00 horas. Comunique-se ao Juízo 

deprecante acerca da data e horário da audiência. Cumprida, devolva-se 

ao Juízo de origem com as homenagens devidas. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296285 Nr: 16592-19.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA FLAVIA SNENGUI DE OLIVEIRA, EDMILSON DE 

SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVIES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUIROZ - OAB:OAB/MT14.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA FALKEMBACH 

HODNIUK - OAB:11.245, Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566 - MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Intimação às partes para se manifestarem sobre o laudo pericial acostado 

nas fls. 487/496, no prazo de 10(dez) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424253 Nr: 24228-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDO PEREIRA MACEDO, KERRYA ALVES 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA DE CAMPOS, GIOVANA ROMANA 

PRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 403962 Nr: 13401-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 480533 Nr: 2301-38.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICEANE FERRAREZ DE OLIVEIRA, MONALIZA 

FERRAREZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA TAPAJÓS LTDA, LUIZ CARLOS 

DA SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 244483 Nr: 5277-62.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX WILLIAN XAVIER DA SILVA, MARIA APARECIDA 

DE FIGUEIREDO XAVIER, AGNALDO VIDAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 INTIMAÇÃO AS PARTES PARA MANIFESTAR SOBRE OS 

ESCLARECIMENTOS DO PERITO DE FLS. 232, NO PRAZO DE 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 454097 Nr: 13683-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:OAB/SC 3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 
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NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268048 Nr: 14730-47.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES- OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379857 Nr: 26643-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADOPNEUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS - 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR, 

ADEMIR AUGUSTO FREITAS JUNIOR, PAULO HENRIQUE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - 

OAB:61516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. ANDRÉ 

EDUARDO BRAVO, OAB-PR 61516, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAR 

AOS AUTOS O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA 

CUMPRIR CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, POR MEIO DE GUIA A SER 

EXPEDIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268083 Nr: 15575-79.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES- OAB-MT4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268064 Nr: 15634-67.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUESW GONÇALVES- OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 92962 Nr: 2570-63.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINO BELLÉ, DILERMANDO SÉRGIO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORI ROCKEMBACH BLEICH, ESPÓLIO DE 

ARTHUR BLEICH - REP. POR VIÚVA LORI ROCKEMBACH BLEICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida/executada pessoalmente, via Mandado de 

Intimação, para se manifestar quanto ao Auto de Avaliação juntado às fls. 

189/190, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388396 Nr: 4353-75.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUCI RIBEIRO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE GOMESPEREIRA B - 

OAB:GO30.485, JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO - OAB:, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, tendo em vista a regularização processual procedida às 

fls. 111/133, digne-se a sra. Gestora Judiciária a incluir no polo ativo os 

herdeiros/sucessores:

 1 - Géssica Queiroz Schmitz, menor impúbere representada por sua 

genitora, sra. Cleuci Ribeiro de Queiroz.

2 – Jady Duarte Schmitz

3 – Vanderlei Luiz Schmitz

4 – Rosemeri Schmitz

No mais, considerando que a herdeira Géssica Queiroz Schmitz trata-se 

de menor representada por sua genitora, abra-se vistas ao Ministério 

Público para que este se manifeste. Prazo: 10 (dez) dias.

Após retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344459 Nr: 11465-32.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSILOS ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMIL MONTAGENS E ARTIGOS DE 

SERRALHERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 121/122.

 Em assim sendo, expeça-se o respectivo mandado para citação do 

representante legal sr. Adnir Maria da Silva, observando o endereço 

destacado no referido petitório.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 239813 Nr: 1216-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIRA SANT'ANNA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CASAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736, MÁRCIO HENREQUE P. CARDOSO - 

OAB:MT 7659

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Janira Sant’anna de 

Souza em desfavor do Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A, pelos fatos e 

fundamentos exposto às fls. 165.

Instado ao pagamento, a parte devedora quedou inerte, pelo que foi 

tentada penhora online fls. 179, bem assim oficiado ao DETRAN para 

informar se há veículos em nome da empresa devedora (fls. 189), contudo 

a executada compareceu nos autos comprovando o pagamento (fls. 186).

A Defensora Pública manifestou às fls. 205, requerendo a liberação do 

valor depositado judicialmente.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Constata-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, qual 

seja, o adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pela parte exequente.

Custas como posta na sentença.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350676 Nr: 16330-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO WICHOCKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILAGE TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodre - OAB:13.333

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Odete Luzia de Souza 

Camargo em desfavor de Sergio Wichocki, pelos fatos e fundamentos 

expostos às fls. 43/46.

Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os valores devidos 

(fls. 48/49).

Às fls. 50, a credora concordou com os valores depositados e requereu o 

levantamento do dinheiro.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, com o 

adimplemento da dívida.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, nos termos requerido às fls. 50, intimando 

a parte autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

Custas as expensas da parte requerida, conforme determinado na 

sentença.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 539243 Nr: 9517-16.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de petição em que a parte exequente requer a desconsideração 

da personalidade jurídica da empresa executada.

 Contudo, o douto patrono da parte autora não apresentou na inicial os 

dados: comprovação do vínculo societário entre os sócios indicados na 

petição e a empresa executada (contrato social ou quadro de sócios e 

administradores da Receita Federal). Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para que 

complemente as informações faltantes, de acordo com o art. 134, §4º, e 

art. 319 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 277566 Nr: 21104-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDO SILVA JESUS, ROSILEI CARDOSO DE 

OLIVEIRA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 107005 Nr: 2993-86.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO NELSON PROCHINOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ADENILSON 

RIBEIRO, BANCO FINASA S/A, RADETZKE & MASSAROTO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907/MT, 

Tassiana Abud Chaud - OAB:9377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP DE MT, PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - OAB:OAB/MT 10.405

 Vistos etc.

Intime-se o exequente/credor, abrindo-se vistas para a Defensoria Pública 

para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos planilha de cálculo 

discriminada e atualizada, bem como adequar a petição ao procedimento 

de cumprimento de sentença, em atenção aos termos do art. 524, do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 100822 Nr: 10026-64.2006.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 836 de 891



Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. H. DIAS . DE . A REPRESENTATO POR SUA MÃE 

GISLAINE LEITE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, ALFAGARVES 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, OCTAVIANO CALMON NETTO - OAB:8151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração pela parte 

requerida (fls. 156/157), intime-se a parte requerente para se manifestar, 

no prazo de 15 dias (CPC, art. 1023, § 2º).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5793 Nr: 672-93.1998.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROGARÇAS DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE MAGALHÃES 

PINTO LOPES CANÇADO - OAB:74095 OAB-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO HEBER LOBO - 

OAB:14.050/GO, WILMA CONCEIÇÃO DA CUNHA - OAB:15129/GO

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339675 Nr: 7685-84.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ELIAS COATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ALEXANDRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da certidão de fls. 61, e tendo o autor endereço certo, expeça-se 

ARMP para sua intimação, nos termos do impulsionamento de fls. 57.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251575 Nr: 10804-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE PANASSOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DE SANTANA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o petitório de fls. 51, haja vista que de acordo com o art. 346 do 

Código de Processo Civil, os prazos contra o réu revel fluirão a partir da 

data de publicação do ato no órgão oficial, sendo portanto desnecessária 

a intimação editalícia do executado.

Em assim sendo, intime-se a exequente, abrindo-se vistas à Defensoria 

Pública para, em 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Após, façam os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413263 Nr: 18485-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO MEGA 95 FM, IRÃ JEFERSON NEVES GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE YULIKA ANTUNES 

YANAGUI - OAB:15647/0, JESSICA FRANCISQUINI - OAB:OAB/MT 

18.351, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993-B

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 542, parágrafo único c/c art. 485, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, conforme fundamentação 

apresentada.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Outrossim, com fundamento no art. 81 do CPC, é de 

rigor a condenação da parte autora ao pagamento de multa de 5% do valor 

atualizado da causa, bem como dos prejuízos suportados pela parte 

adversa com despesas processuais e honorários de advogado.No mais, 

diante da ausência injustificada da parte autora em audiência de 

conciliação (fl. 124), o que configura ato atentatório à dignidade de justiça, 

aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, 

revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 334, § 8º do 

CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da 

CNGC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370827 Nr: 20037-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO CANUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A

 Vistos etc.

 1 - Primeiramente, desentranhe-se o expediente de fls. 98, posto que 

estranho aos autos.

2 – De outra banda, nada obstante a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento no feito, têm-se que a certidão de impulsionamento de fls. 

94 encontra-se equivocada, haja vista que a parte requerida que teria de 

ser intimada para manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 

93, isso porque é a responsável pela citação da parte denunciada.

 Em assim sendo, intime-se a parte requerida para que se manifeste 

acerca da correspondência devolvida às fls. 93, declinando o endereço 

atualizado da denunciada à lide, para o sucesso da citação, sob pena de 

prosseguimento do feito somente contra si. Prazo: 10 dias.

 3 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406017 Nr: 14552-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, ALAN LIMA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:MT 15.447
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/O, 

IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14264, MURILO MASSOLI LEIRÃO - 

OAB:21.405/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 11 de dezembro de 2018, às 14h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 535614 Nr: 7595-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STILOS CENTER MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e nos 

termos § 3º do art. 134 do CPC, determino a suspensão do processo 

principal – ID. 395404

Citem-se os sócios da empresa executada para manifestarem e 

requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Retifique-se a capa dos autos, para constar no polo passivo os sócios da 

empresa executada, conforme qualificação trazida pelo exequente às fls. 

13.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 290410 Nr: 10031-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIMAR JOSÉ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES GUT GUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:13813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO CARVALHO - 

OAB:4754

 Vistos etc.

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438610 Nr: 6034-46.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY BRASIL LTDA, NOVO MUNDO MÓVEIS E 

UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A, JOSE MURTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - 

OAB:115258

 Vistos etc.

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395386 Nr: 8675-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré no importe de R$ 3.621,08 (três mil seiscentos e vinte e um 

reais e oito centavos), referente à fatura com vencimento em abril de 2015 

(fl. 24).Condeno a demandada a indenizar a parte autora pelos danos 

morais ocasionados, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação monetária pelo INPC a 

partir da prolação da sentença.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 105760 Nr: 1863-61.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX INDUSTRIA MECANICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do petitório de fls. 173, verifico ser cabível o sobrestamento do 

processo.

Desta forma, determino a suspensão do processo pelo período de 1 (um) 

ano, conforme disposto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o lapso temporal, certifique-se, e intime-se o douto patrono da 

parte exequente para que manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 485, § 

1º, do CPC, intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 381599 Nr: 27953-62.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.
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Pendente de apreciação o requerimento de fls. 163, onde o perito 

nomeado nestes autos requer o levantamento do dinheiro, conforme 

determinação posta na sentença de fls. 152/153.

Contudo, os valores foram devolvidos equivocadamente em sua totalidade 

à parte requerida, conforme determinação de fls. 157.

 Em assim sendo, intime-se a parte requerida para que deposite nos autos 

o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) relativos aos honorários periciais. 

Prazo: 10 dias.

 Com o dinheiro no processo, libere-o em favor do perito, observando os 

dados bancários destacados às fls. 163.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440123 Nr: 6867-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEI DE OLIVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FELIX - 

OAB:12004/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12,048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT 4.062

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Rosilei de Oliveira 

Andrade em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, pelos fatos e fundamentos exposto às fls. 153/154.

Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os valores devidos 

(fls. 156).

Intimado, o credor manifestou-se, às fls. 158, concordando com o valor 

depositado pela parte requerida, requerendo o levantamento do dinheiro.

É o relatório necessário. Fundamento e decido.

Constato que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, pelo que julgo 

extinto o presente feito, com resolução do mérito, ante a quitação integral 

do débito, nos termos do artigo 929, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, nos termos requerido às fls. 158.

Intime-se a credora pessoalmente acerca da transferência efetuada, nos 

termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

 Custas pela executada/requerida, conforme determinado na sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 259498 Nr: 18667-02.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO STECH JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO DE ANTONIO DALL'ORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 76, onde a parte autora informa o falecimento da 

parte requerida, e, em homenagem ao disposto no art. 10 do Código de 

Processo Civil, intime-se o autor, para se manifestar acerca da perda 

superveniente do interesse. Prazo: 10 dias.

 Com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos para 

as deliberações pertinentes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331130 Nr: 27418-70.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA RITA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Benedita Rita de 

Araújo em desfavor de banco BMG S/A, pelos fatos e fundamentos 

exposto às fls. 58.

Instado à liquidação, a executada quedou inerte, e, no seguimento, 

efetuou-se penhora on line do montante devido (fls. 74).

A parte executada compareceu às fls. 76, informando sua concordância 

com os valores restritos, requerendo a conversão em pagamento, com 

posterior extinção e arquivamento da ação.

 É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, qual seja, o 

adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 929, II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 854, § 5º, do CPC, converto a indisponibilidade em 

penhora e transfiro o montante penhorado para a Conta única.

 Custas pela requerida, nos termos da sentença.

Proceda a transferência do valor penhorado para a conta bancária 

indicada pelo credor (fls. 104).

Intime-se a autora pessoalmente acerca da transferência, nos termos do 

art. 450, § 3º, da CNGC.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452369 Nr: 12939-67.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETTEIR AUGUSTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) à parte autora, a título de indenização pelas 

lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se 

tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345486 Nr: 12244-84.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON ROBERTO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Constato que há divergência dos doutos patronos que patrocinam a causa 

com relação ao levantamento do dinheiro a ser liberado, bem assim dos 

honorários sucumbenciais.

Na hipótese dos autos, tem-se que ambos os advogados atuaram de 

forma igualitária, sendo que as petições encontram-se destacadas o nome 

dos dois causídicos.

Dessa forma, considerando que os dois advogados atuaram na causa de 

forma proporcional aos serviços efetivamente realizados, os honorários 

de sucumbência devem ser divididos entre os causídicos à razão de 50% 

(cinquenta por cento).

De outra banda, tendo em vista a juntada de procuração e autorização 

devidamente assinada pela autora para liberação do valor principal em 

favor do advogado subscritor do petitório de fls. 163, tenho que prevalece 

a vontade da parte.

Diante de todo o exposto, determino:

 1 - Proceda à transferência na proporção de 50% concernente aos 

honorários sucumbenciais (20% do valor depositado) aos advogados 

Milton Jones Amorim Vieira e Claudison Rodrigues, nas contas já indicadas 

no processo;

2 - Proceda à transferência do valor principal na conta indicada às fls. 

163/164;

3 - Considerando que, durante a fluência do prazo para pagamento e/ou 

impugnação ao cumprimento de sentença, restou nitidamente comprovada 

a indisponibilidade dos autos ao advogado da parte requerida, em razão 

de se encontrarem em carga às advogadas Emília Aparecida de Assunção 

Silva e Ilana Cristina da Silva no período de 21 a 31.08.2018, restando 

caracterizada a justa causa, prevista no art. 223 do CPC, ou seja, um 

evento alheio à vontade da parte e que a impediu de interpor eventual 

recurso a tempo e modo devido.

 Em sendo assim, restituo o prazo de 15 (quinze) dias à parte requerida 

Claro S/A para pagamento e/ou impugnação ao cumprimento de sentença.

 4 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416354 Nr: 20112-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE CASTRO ZARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Nada obstante a certidão de fls. 150, verifica-se que a petição acostada 

às fls. 143/144, bem assim o comprovante de depósito judicial de fls. 145 

são cópias reproduzidas de pedido anteriormente já apreciado (decisão de 

fls. 128).

Por outra banda, constata-se que as custas finais já foram recolhidas (fls. 

140).

Assim sendo, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 32614 Nr: 2054-19.2001.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE BEM - MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO, GUILHERME FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/OB, 

SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - 

OAB:3.923, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT

 Vistos etc.

1 - Verifica-se que o devedor foi intimado para apresentar bens passíveis 

de penhora, fls. 219/220 e quedou-se silente, conforme certidão de fls. 

221.

 Ante tal constatação, considerando o princípio da razoável duração do 

processo, bem como o disposto no art. 774, V do CPC, aplico-lhe multa no 

percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do art. 774, parágrafo 

único, do CPC.

2 - Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada naquele órgão.

 3 – No mais, intime-se o credor para manifestação nos autos, requerendo 

o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 4 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 401271 Nr: 11992-47.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO CIPRIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 394253 Nr: 7940-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER), PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS(DPVAT-S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) à parte autora, a título de indenização pelas 

lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se 

tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 
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pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 337201 Nr: 5546-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEY AUGUSTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LOISA BORGMANN 

ZANELLATTO - OAB:20620/O, VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:13906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 87.

 Em assim sendo, expeça-se o respectivo mandado para citação da parte 

executada, observando o endereço destacado no referido petitório.

No mais, promova a sra. Gestora Judiciária, via sistema SerasaJud, a 

inclusão do nome do executado Odiney Augusto de Barros naquele órgão.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 313563 Nr: 9738-72.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESSON PIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o credor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da 

certidão de fls. 52 e requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 270201 Nr: 10075-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO RAMOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCRESA PEREIRA VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR 

- UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945/B/MT

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331529 Nr: 257-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY LEAL ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNL PCS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 348998 Nr: 15056-02.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316796 Nr: 13172-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

LUBRIFICANTES POCONE LTDA, SALVADOR DA COSTA MARQUES, 

MARCIO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/0AB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração pela parte 

requerente (fls. 1775/1778), intime-se a parte requerida para se 

manifestar, no prazo de 15 dias (CPC, art. 1023, § 2º).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247367 Nr: 7167-36.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEÉIS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRIA CELULOSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 4102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ellen coelho vignini - 

OAB:oab 95353/sp

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração pela parte 

requerida (fls. 206/207), intime-se a parte requerente para se manifestar, 

no prazo de 15 dias (CPC, art. 1023, § 2º).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 442540 Nr: 8075-83.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARCELI POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, 

extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, 

do CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 380298 Nr: 26922-07.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELZITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407, RODRIGO NUNES - OAB:OAB/MT 

19.341/A

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 118/129 apresentado pela 

requerente foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação 

ao requerido para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 397547 Nr: 10036-93.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRIVER MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS -DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, 

extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, 

do CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono da 

requerida, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002566-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO (ADVOGADO(A))

LUIZ FLORIANO (EXEQUENTE)

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA CAMINHOES, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002566-23.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: LUIZ FLORIANO EXECUTADO: CINTIA CAMINHOES, 

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - ME Vistos. Cuida-se de 

Ação Monitória proposta em desfavor de CINTIA CAMINHÕES 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA EIRELI-ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº21.215.591/0001-94. O pedido de 

tutela antecipada foi deferido em parte, contudo não foi possível efetivar a 

citação, pois segundo informação repassada ao oficial de justiça a 

empresa não funciona mais no endereço informado (id. 10040736). Por 

sua vez, o autor pleiteou a inclusão de CINTIA CRISTINA CAPATO 

BOABAID e WILLIAM DIBB BOABAID no polo passivo da ação, posto terem 

sido esses quem realizaram o negócio em questão, sendo a primeira a 

procuradora que assinou o contrato, e o segundo é quem assina como 

testemunha, sendo este a pessoa que repassou a informação ao oficial de 

justiça, bem como é marido de Cintia Cristina Capato Boabaid. No mais, 

requereu a citação da empresa ré via edital. Pois bem. Após consulta no 

site da Receita Federal, conforme extratos a seguir juntados, foi possível 

constatar o seguinte. – A empresa CINTIA CAMINHOES, TRANSPORTE 

RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI, CNPJ n. 21.215.591/0001-94, pessoa 

jurídica indicada na exordial, cujo sócio seria João Pedro Abrantes dos 

Santos, está com a situação cadastral Baixada perante a Receita Federal. 

– De outro norte, constata-se a existência de Pessoa Jurídica com nome 

empresarial semelhante à da requerida e que funciona no mesmo 

endereço, qual seja: CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO 

EIRELI, CNPJ: 07.692.620/0001-88, na qual Cintia Cristina Capato é sócia 

Administradora. De tal modo, tendo em vista a existência de indícios de 

que as pessoas indicadas pelo autor é quem de fato administravam a 

empresa ré, que além de ter razão social semelhante funcionava no 

mesmo endereço da empresa destes, deve ser deferido o pedido 

formulado pela parte autora para incluir CINTIA CRISTINA CAPATO 

BOABAID e WILLIAM DIBB BOABAID, no polo passivo da ação. De outro 

norte, tendo em vista que a empresa indicada na exordial é pessoa jurídica 

inexistente, pois encontra-se com o CNPJ baixado perante a Receita 

Federal, sob o motivo “EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA”, esta não 

poderia figurar no polo passivo da demanda, por ausência de 

personalidade jurídica. Logo, comprovada a extinção da empresa ré, com 

o encerramento das suas atividades, é incabível proceder a sua citação, 

ainda que por edital, motivo pelo qual indefiro o pedido. De tal modo, 

caberia ao requerente promover a habilitação dos sócios da empresa 

requerida, já que era o responsável pela empresa. Neste sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO INCIDENTAL À AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA – PESSOA JURÍDICA EXTINTA – CITAÇÃO DOS ÚNICOS 

SÓCIOS NA QUALIDADE DE SUCESSORES – CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE – DATA DE JUNTADA DO 

MANDADO DE CITAÇÃO CONSTANTE DE ANDAMENTO PROCESSUAL 

DISPONIBILIZADO NA INTERNET – PREVALÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

CONTIDA NO PROCESSO FÍSICO E ASSINADA PELO FUNCIONÁRIO 

RESPONSÁVEL – CONSTATAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM RAZÃO 

DA RETIRADA DOS AUTOS DO CARTÓRIO APÓS A CITAÇÃO – REGRA 

QUE CONVIVE COM A DO ART. 241, II, DO CPC – FALTA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA DA PETIÇÃO INICIAL – REVELIA CONFIGURADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Muito embora a certidão da 

Escrivã Judicial, dando conta da juntada do mandado de citação aos 

autos, seja dotada de fé pública, presumindo-se verdadeira, essa 

presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, sobretudo 

quando a informação nela contida é diversa daquela constante do 

documento denominado “Juntada de Peças”, inserido no corpo do 

processo e assinado pelo funcionário responsável. 2. A habilitação 

incidental, disciplinada pelos arts. 1.055 e seguintes do Código de 

Processo Civil, objetiva apenas o ingresso em juízo dos sucessores das 

partes para recompor a relação processual afetada pela morte de um dos 

sujeitos que integraram a lide em sua formação inicial. 3(...)” (Ap 

5472/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 
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02/06/2015) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. CITAÇÃO POR MEIO 

DOS REPRESENTANTES LEGAIS. CABÍVEL. DESNECESSIDADE DE 

OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 12, § 3º, DA LEI Nº 6.830/80. 1. Encerradas as 

respectivas atividades, cabível a citação da empresa executada por 

intermédio de seus representantes legais. Precedentes do STJ. 2. 

Devidamente citados pessoalmente os representantes legais da empresa 

executada, não há necessidade de que a intimação da penhora seja 

realizada nos termos do artigo 12, § 3º, da Lei nº 6.830/80. 3. Agravo 

desprovido. (Processo: AC 1388 SP 2004.61.13.001388-8. TRF – 3. Órgão 

Julgador: SEGUNDA TURMA. Julgamento: 11 de Maio de 2010. Relator: 

JUIZ CONVOCADO ROBERTO JEUKEN). Todavia, considerando que os 

dados do sócio da empresa constam no documento acostado no id. 

11142729, bem assim que o presente feito tramita há mais de ano sem a 

angularização processual, com o escopo de dar celeridade ao feito, 

determino a habilitação do sócio da requerida, no polo passivo da ação. 

Quanto ao pedido formulado pelo requerente, para que seja determinado a 

inclusão de restrição de circulação do veículo objeto do contrato, 

conquanto seja medida extrema e excepcional, no caso em tela merece 

deferimento. Primeiro, porque como mencionado a empresa que realizou o 

negócio já não existe, fato que compromete o recebimento do crédito por 

parte do requerente, colocando em risco o bem objeto do contrato. 

Segundo, porque o caminhão objeto do contrato permaneceu em garantia, 

conforme se denota das cláusulas contratuais a seguir transcritas: 

CLÁUSULA 3ª – O bem/objeto do contrato de compra e venda como 

garantia do presente contrato (na forma de fiel depositário) até sua 

quitação, quando se dará a plena quitação e liberação do bem, além da 

nota promissória, integrante deste contrato. CLÁUSULA 12º - Fica 

expressamente autorizado ao PROMITENTE VENDEDOR, reter o veículo em 

qualquer lugar que for encontrado, para o caso de inadimplemento, para 

que, guardado em lugar acessível, possa a parte PROMITENTE 

COMPRADOR, efetuar os acertos para liquidação de saldos devedores 

sobre este bem. (id. 6059762) Logo, no caso, a imposição de restrição à 

circulação de veículo dado em garantia de contrato de firmado entre as 

partes é medida apropriada para obstar a sua utilização e fazer valer o 

direito do credor de requerer a indisponibilidade dos bens do devedor para 

a satisfação de seu crédito, evitando, assim, que a não localização do 

devedor e/ou do caminhão torne inócua eventual sentença favorável ao 

requerente. Corroborando com a situação exposta nos autos, os 

seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 

VEÍCULOS. Considerando que os automóveis não foram localizados, e 

havendo possibilidade de utilização dos mesmos por terceiros, possível o 

deferimento da pretensão recursal, uma vez que o próprio sistema 

RENAJUD interliga o Departamento Nacional de Trânsito e o Poder 

Judiciário, e possibilita a medida de restrição de circulação, que engloba 

impedimento de registro da mudança da propriedade, novo licenciamento 

no sistema RENAVAM e a circulação no território nacional.” DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70076091594, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/03/2018). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. Demonstrada 

a dificuldade na localização do bem penhorado ou a hipótese de o devedor 

estar impossibilitando o cumprimento da medida judicial, cabível o 

acolhimento do pedido de restrição de circulação de veículo, a fim de que 

seja efetivada a segurança do Juízo. Interlocutória reformada para se 

determinar a restrição de circulação do veículo penhorado, registrado em 

nome do executado. DADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão 

monocrática.” (Agravo de Instrumento Nº 70077777407, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, 

Julgado em 27/07/2018). De tal modo determino: I – Altere o polo passivo 

da ação para constar: - CINTIA CRISTINA CAPATO BOABAID, brasileira, 

casada, inscrita no RG 0682973-2 SSP/MT e no CPF 469.228.061-15, 

domiciliada na Av. Governador Júlio de Campos, 6211, Bairro Jardim dos 

Estados, Várzea Grande-MT, CEP 78.158-075, - WILLIAM DIBB BOABAID, 

brasileiro, casado, inscrito no RG 1139296-7 SSP/MT, e no CPF 

825.745.451-68, domiciliada na Av. Governador Júlio de Campos, 6211, 

Bairro: Jardim dos Estados, Várzea Grande-MT, CEP 78.158-075. - JOÃO 

PEDRO ABRANTES DOS SANTOS, brasileiro nascido em 12/06/1998, 

solteiro, empresário, CPF/MF sob o n° 027.724.521-40, carteira de 

identidade n° 24117161, órgão expedidor SSP - MT, residente e 

domiciliado(a): Rua: Orlando Silva, 322, Quadra 65 Lote 17, Jardim Costa 

Verde, Várzea Grande, MT, CEP 78,128-312. II - Defiro o pedido de 

inclusão de restrição de circulação do veículo CAR/CAMINHÃO/TANQUE, 

VW/15.190, PLACA KEQ7325/MT, modelo: 2002/2002, RENAVAN 

00780489730, COR BRANCA, DIESEL; Em atendimento ao referido pedido, 

expedi ofício eletrônico ao DENATRAN, conforme extrato a seguir juntado. 

III - Em sendo comunicado a apreensão do veículo por qualquer autoridade 

policial, comunique-se o autor para que tome as medidas cabíveis para a 

remoção do caminhão. Efetivada a constrição, o autor será o depositário 

fiel do veículo. IV – Citem-se os requeridos nos termos da decisão de id. 

9025369. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 5 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002697-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, mormente quanto ao cumprimento do acordo 

homologado, retro, requerendo o que entender de direito. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIORNANE GIANE DA GUIA (AUTOR(A))

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO GUIMARAES VIEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004219-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PIZZATTO SANTI (AUTOR(A))

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003854-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1001749-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE RODRIGUES PRADO BORGES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000186-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLE DA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007043-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIELSON OLIVEIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, mormente quanto ao cumprimento do acordo 

homologado, retro, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

adimplemento da dívida. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007195-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAVIO LUCAS SOUSA BULSING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003322-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR(A))

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003322-95.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA RÉU: NC ALIMENTOS LTDA - 

ME Vistos. De entrada, retifiquem-se os assentos de registro do sistema a 

fim de incluir no polo passivo WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR. No id. 

1474484 a parte autora pugnou pela citação, por hora certa, da empresa 

requerida na pessoa da sua sócia Eliane Aparecida de Castro. Indicou 

também outros quatro endereços a serem percorridos pelo meirinho 

visando a citação do requerido WILSON (A.1, A.2 e A.3) e da requerida 

NC ALIMENTOS (B.1). Pois bem, da análise dos autos verifico que os 

requeridos não foram localizados no endereço indicado no item “A.1”, 

conforme se observa no id. 14862587. O endereço indicado no item “B.1”, 

muito embora tenha sido expedido mandado de citação (id. 14134186) não 

houve retorno do oficial de justiça, muito embora tenha sido intimado para 

tanto (id. 14781267). Assim, determino a expedição de mandado/carta 

precatória nos seguintes endereços visando à citação dos requeridos 

Wilson e NC Alimentos: Av. Aclimação, n. 608, Apto. 1601, Bairro Bosque 

da Saúde, Cuiabá e Rua Cláudio, n. 213, Apto 94, Bairro Balneário Dom 

Carlos, São Paulo-SP. Em relação à requerida NC Alimentos, também 

expeça-se mandado de citação na Rua Nova Olímpia, n. 855, Jardim Santa 

Isabel, Cuiabá, a qual deverá ser citada por meio de seu representante 

Nerowillian Dias de Souza (“B.1”). Lado outro, no tocante ao pedido de 

citação por hora certa da empresa requerida na pessoa da Sra. Eliana 

Aparecida de Castro, o indefiro, por entender que não foram preenchidos 

os requisitos do artigo 252 do CPC, uma vez que a citação por hora certa 

está condicionada a suspeita de ocultação pelo oficial de justiça, o que 

não se verifica nos autos. Ademais, não há nos autos qualquer 

informação de que a Sra. Eliana, representante da requerida NC Alimentos, 

esteja se ocultando com a intenção de frustrar o ato citatório, conforme se 

observa da certidão de Id. 14228221, a qual informa apenas que a Sra. 

Eliana não estava no local. Sendo assim, diante da proximidade da 

audiência de conciliação designada nos autos (05/09/2018), redesigno a 

respectiva solenidade para o dia 07/11/2018, às 14:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Citem-se os requeridos nos 

endereços acima declinados, bem assim reitere-se a tentativa de citação 

da empresa requerida por meio da Sra. Eliana no mesmo endereço 

anteriormente percorrido pelo meirinho (id. 14744485, fl. 3, item “b”). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003322-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR(A))

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), bem como recolher as custas/taxas 

necessárias à distribuição da Carta Precatória a ser cumprida na Comarca 

de São Paulo-SP, devendo comprovar tais providências nos autos 
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juntando as guias e comprovantes respectivos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388961 Nr: 4716-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO PIRES DA SILVA, IONE FERREIRA DE SOUZA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SILVIO SANTOS, VALMIR 

ROBERTO DE SOUZA, ANTONIO SANTOS, PEDRO MATOS DE ANDRADE, 

JOÃO ELSON DOS SANTOS, ANGELA MARIA VERÃO, JULIO CESAR F. 

ARRUDA, MARIA ALBINA S. SILVA, NAYARA G. SILVA, ROSEMARA 

DIAS PINHEIRO, JAIME MAXINO, GABRIEL LEITE MAXINO, ELIAS DA 

SILVA, JOÃO PAULO SANTIAGO DE JESUS, ANDRÉIA S. DE JESUS, 

MAGNO D. G. DA ROSA, PAULO DE JESUS, RAFAEL S. DE SOUZA, JOÃO 

DE TAL, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA, PAULO CESAR DIAS, ISLANA 

G. S. MENDES, LUIZ DA SILVA, JUCIMARA C. DA SILVA, JOCILENE C. DA 

SILVA, REGINALDO DOS SANTOS, ALEXANDRE FERREIRA, MARGARETE 

FERREIRA, MARIA IOLANDA BORDIM, RIADSON B. SILVA MENDES, 

FABIANO GARCIA URAN, OLGA GARCIA, PRECILA R. COSTINHA, LUIS 

ALBERTO URAN, IVINA ANGÉLICA F. DODO, ANDERSON S. DE OLIVEIRA, 

LUCAS DIAS DE FREITAS, MÁRCIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 AUTOS CÓD. N.º 388961

Vistos, etc.

Submetido o processo a tentativa de conciliação no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, as partes acordaram pelo reagendamento da 

audiência de conciliação, bem como que nesta próxima solenidade o ente 

ministerial, um procurador do Município de Várzea Grande e o Secretário 

do Desenvolvimento Urbano estivessem presentes no ato (fl. 455/456).

Pois bem, considerando que as partes caminham para uma composição 

amigável, atendendo aos preceitos do novel Código de Processo Civil, não 

vejo prejuízo o acolhimento dos pedidos formulados às fls. 455/456.

Assim, cientifique-se o Ministério Público da solenidade agendada para o 

dia 21.09.2018, às 14h no CEJUSC desta Comarca.

Oficie-se à Prefeitura Municipal solicitando a presença de um procurador 

municipal e do Secretário de Desenvolvimento Urbano na audiência 

designada nos autos. Encaminhe-se cópia da petição inicial e do termo de 

audiência (fl. 455/456).

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 04 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 294365 Nr: 14475-55.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZONICOS S/A, SUPERMERCADO BOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA SOUTO - 

OAB:14018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ DALLA 

VECHIA BIGOLIN - OAB:14261-A, DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15.830/MT, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929/B/MT

 Assim, inexistindo medida a ser adotada ao caso, senão o 

prosseguimento do feito, indefiro o pedido de fls. 224 e, por conseguinte, 

AGUARDE-SE a realização da audiência designada nos autos.Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 05 de 

setembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346559 Nr: 13078-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICE APARECIDO ANUNCIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:17.413-OAB-MT, MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 346559

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de citação via edital do requerido, pugnado à fl. 177/178, 

uma vez que não foram esgotadas todas as tentativas de citação do 

requerido, mormente nos apontados na decisão de fl. 158, daí porque não 

é possível falar-se que o requerido encontra-se em lugar incerto e não 

sabido.

Outrossim, considerando a proximidade da audiência designada nos 

autos, que culmina na ausência de tempo hábil para o cumprimento dos 

mandados de citação, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

14/11/2018, às 14h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade.

Cite-se o requerido, por meio de mandado, nos endereços indicados na 

decisão de fl. 158, consignando-se, ainda, as deliberações constantes da 

decisão de fl. 112.

Outrossim, consigne-se no mandado os números de telefones informados 

pela parte autora, bem como as prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC, 

bem assim que o Oficial de Justiça poderá promover a citação do 

requerido, por hora certa, se por duas vezes procurar o requerido em seu 

domicílio e não encontra-lo no local e havendo suspeita de ocultação, 

deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 05 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 403907 Nr: 13377-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO JOSE MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. DE 

MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EDUARDA DUTRA DE 

OLVEIRA SILVA - OAB:69780/RS, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:23167-A/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 108976 Nr: 4903-51.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA UNTAR POMPEU, JUAREZ POMPEU DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W & R TRATOR PEÇAS, RODRIGO POMPEU 

CARDOSO, ESPECIAL CABELEIREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:OAB/MT 9.299, VANUZA MARCON MATHUES SILVÉRIO - 
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OAB:12.762 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO VELOSO DA SILVA - 

OAB:3123-A/MT, ALESSANDRO T. ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677/MT, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 

4.677

 Pois bem, em consulta à ação de inventário do Espólio de Juarez Pompeu 

de Campos, autos n. 1035614-50.2017.8.11.0041 (PJe, Comarca de 

Cuiabá), observei que foi nomeado como inventariante ao espólio o Sr. 

Alceu Pompeu de Campos (id. 14986598), irmão do de cujus.Assim, 

considerando que o espólio deve ser representado em juízo pelo 

inventariante, a rigor do art. 75, VII, CPC , tenho que o pedido de 

habilitação em relação ao espólio de Juarez perdeu o seu objeto, pelo que 

julgo prejudicados os pedidos formulados às fls. 1186/1211 e 1223/1230 

em face do aludido espólio.Contudo, ainda é necessário regularizar a 

representação do Espólio de Maria Untar Pompeu, que tinha como 

inventariante o de cujus Juarez Pompeu de Campos. Porém, em consulta 

ao processo de inventário do Espólio de Maria Untar (autos n. 

18653-56.2014.811.0041, Comarca de Cuiabá), verifiquei que 

aparentemente até o presente momento não houve a indicação de novo 

inventariante, muito embora haja ampla possibilidade do Sr. Alceu Pompeu 

de Campos assumir esse encargado por ter sido nomeado inventariante 

do de cujus Juarez.Deste modo, conquanto o processo de inventário do 

Espólio de Maria Untar esteja na iminência de ter um inventariante certo, a 

fim de evitar eventual retardo da marcha do presente processo, dou 

processamento ao pedido de habilitação formulado nos autos.Assim, em 

atenção ao art. 690 do CPC, venha a parte exequente, por meio de seus 

patronos, manifestar sobre o pedido de habilitação dos herdeiros Aguida 

Laura Daltro, Ruiter Pompeu Daltro, Roberto Pompeu Daltro e Rogério 

Pompeu Daltro, no prazo de 05 dias.Por oportuno, determino que a parte 

requerida (W & R TRATOR PEÇAS e RODRIGO POMPEU CARDOSO) 

indique o endereço do Sr. Alceu Pompeu de Campos a fim de que ele 

possa ser intimado para regularizar a representação processual do 

espólio de Juarez Pompeu de Campos.Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo da 

Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Cuiabá, autos n. 18653-56.2014.811.0041, solicitando informações sobre 

a nomeação de inventariante ao espólio de Maria Untar 

Pompeu.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449980 Nr: 11881-29.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJHEISON ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEINER NEVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:MT 14.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT

 AUTOS CÓD. N.º 449980

Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 142 o expert informou acerca da necessidade 

de colheita de padrão gráfico da assinatura do autor, que restou 

prejudicada em virtude da sua não intimação para comparecimento à 

perícia (fl. 140-v), requerendo, assim, seja oficiado a dois cartórios 

extrajudiciais para que disponibilizem cópia do cartão assinatura do autor.

Requereu, ainda, seja oficiado ao TRE-MT para que seja disponibilizada 

uma cópia do documento de fls. 153 com melhor resolução.

Pois bem, da análise dos autos verifico que o autor não foi intimado da 

perícia por estar ausente da sua residência, conforme noticiado pelos 

correios (fl. 140-v), sendo assim entendo necessária nova tentativa de 

intimação da parte para comparecimento em juízo a fim de possibilitar a 

colheita de sua assinatura e a produção fidedigna da prova pericial.

Assim, considerando que o perito já indicou nova data para a realização 

da perícia (04.10.2018, às 14h30min), determino a intimação da parte 

autora, via AR, ficando, contudo, o advogado da parte autora intimado 

acerca da obrigação de comparecimento do seu cliente na Secretaria 

deste Juízo, sob as penalidades legais. Em caso de inércia, venham-me os 

autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo do acima determinado, e visando evitar o retardo da marcha 

processual, determino seja oficiado ao TRE-MT solicitando seja 

franqueado ao expert acesso a via original do documento de fls. 134. 

Instrua-se o ofício com o documento de fl. 134.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 04 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 493191 Nr: 10009-42.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ POMPEU DE CAMPOS, ESPOLIO DE MARIA 

UNTAR POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO POMPEU CARDOSO, W & R TRATOR 

PEÇAS, LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT, SUELI POMPEU VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - 

OAB:OAB/MT 9.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4.677, Felipe Amorim Reis - OAB:12931, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITIVAY - 

OAB:7.042

 Pois bem, em consulta à ação de inventário do Espólio de Juarez Pompeu 

de Campos, autos n. 1035614-50.2017.8.11.0041 (PJe, Comarca de 

Cuiabá), observei que foi nomeado como inventariante ao espólio o Sr. 

Alceu Pompeu de Campos (id. 14986598), irmão do de cujus.Assim, 

considerando que o espólio deve ser representado em juízo pelo 

inventariante, a rigor do art. 75, VII, CPC , tenho que o pedido de 

habilitação em relação ao espólio de Juarez perdeu o seu objeto, pelo que 

julgo prejudicados os pedidos formulados às fls. 388/425 e 426/437 em 

face do aludido espólio.Contudo, ainda é necessário regularizar a 

representação do Espólio de Maria Untar Pompeu, que tinha como 

inventariante o de cujus Juarez Pompeu de Campos. Porém, em consulta 

ao processo de inventário do Espólio de Maria Untar (autos n. 

18653-56.2014.811.0041, Comarca de Cuiabá), verifiquei que 

aparentemente até o presente momento não houve a indicação de novo 

inventariante, muito embora haja ampla possibilidade do Sr. Alceu Pompeu 

de Campos assumir esse encargado por ter sido nomeado inventariante 

do de cujus Juarez.Deste modo, conquanto o processo de inventário do 

Espólio de Maria Untar esteja na iminência de ter um inventariante certo, a 

fim de evitar eventual retardo da marcha do presente processo, dou 

processamento ao pedido de habilitação formulado nos autos.Assim, em 

atenção ao art. 690 do CPC, venha a parte requerida, por meio de seus 

patronos, manifestar sobre o pedido de habilitação dos herdeiros Aguida 

Laura Daltro, Ruiter Pompeu Daltro, Roberto Pompeu Daltro e Rogério 

Pompeu Daltro, no prazo de 05 dias.Por oportuno, determino que a parte 

requerida (W & R TRATOR PEÇAS e RODRIGO POMPEU CARDOSO) 

indique o endereço do Sr. Alceu Pompeu de Campos a fim de que ele 

possa ser intimado para regularizar a representação processual do 

espólio de Juarez Pompeu de Campos.Outrossim,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 82394 Nr: 4915-36.2005.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILTON COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT, MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - 

OAB:11161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 334752 Nr: 3267-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARIA DE GUILHERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333624 Nr: 2202-73.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA HESSELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SABATINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.310/MT, MAYCON TADEU LAMIM - OAB:16.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 299/301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342221 Nr: 9692-49.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217164 Nr: 12575-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAT COMÉRCIO DE COLÇÕES LTDA, 

SARATE PEREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6.057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 617 a exequente pugnou pela inclusão do nome 

da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 

782, § 3º, do CPC.

Assim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434588 Nr: 3760-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVALATA BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS EIRELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B DOS SANTOS EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO FERRAZ DE ARAUJO 

- OAB:OABSP 126.506, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), devendo, para tanto, primeiramente informar o valor 

total do débito (principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor 

total relativo ao débito principal, bem como do valor total devido a título de 

honorários advocatícios.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 311336 Nr: 7413-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS TITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E CAMARGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giancarlo Santos - OAB:10799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), devendo, para tanto, primeiramente informar o valor 

total do débito (principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor 

total relativo ao débito principal, bem como do valor total devido a título de 

honorários advocatícios.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436299 Nr: 4797-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO ARAUJO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDA DA SILVA BARBOSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MIGUEL BICHARA - 

OAB:17634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), devendo, para tanto, primeiramente informar o valor 

total do débito (principal + honorários) e, em seguida, individualizar o valor 

total relativo ao débito principal, bem como do valor total devido a título de 

honorários advocatícios.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217164 Nr: 12575-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAT COMÉRCIO DE COLÇÕES LTDA, 

SARATE PEREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6.057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 294745 Nr: 14894-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GLACI HESSLER THEVES - EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, 

RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:17.947/B/MT

 Vistos etc.,

Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca 

junto ao Sistema INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 05 (cinco) 

declarações de imposto de renda em nome dos executados visando a 

busca bens passíveis de penhora, porém constatei que apenas o segundo 

executado realizou declarações referente aos exercícios 2012, 2013 e 

2014, razão pela qual realizei a impressão das referidas declarações de 

imposto de renda, as quais se encontram a disposição da parte exequente 

junto a Secretaria.

 Assim, determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas 

necessárias ao caso, arquivando as declarações de imposto de renda da 

executada em pasta própria.

Por fim, manifeste-se a exequente requerendo o que entender de direito 

visando o prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295528 Nr: 15760-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GLACI HESSLER THEVES - EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 Vistos etc.,

Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca 

junto ao Sistema INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 (três) 

declarações de imposto de renda em nome dos executados visando a 

busca bens passíveis de penhora, porém constatei que apenas o segundo 

executado realizou declarações referente aos exercícios 2012 e 2014, 

razão pela qual realizei a impressão das referidas declarações de imposto 

de renda, as quais se encontram a disposição da parte exequente junto a 

Secretaria.

 Assim, determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas 

necessárias ao caso, arquivando as declarações de imposto de renda da 

parte executada em pasta própria.

Ainda, realizei pesquisa acerca da existência de veículos registrados em 

nome dos devedores, sendo localizado um veículo de propriedade do 

segundo executado, porém já recai sobre o veículo gravame de penhoras 

de primeiro grau efetuadas por outros juízos, extratos em anexo.

Assim, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação 

do exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu 

interesse na penhora do veículo em discussão, mesmo já recaindo sobre 

eles penhoras de primeiro grau.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 36340 Nr: 5257-86.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVAG -CENTRO UNIVERSITARIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE FIGUEIREDO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 17.685, ROSEMEIRE RODRIGUES 

MARTINS - OAB:25.348/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto de 

Magalhães - OAB:3237-B

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da empresa Rodofort Mecânica e Auto Peças Ltda. de 

propriedade da executada, a realização de busca de imóveis junto ao 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, bem como requereu que 

fosse expedido ofício ao INSS para obter informações a respeito de 

vínculo empregatício da executada para viabilizar posterior desconto em 

sua folha de pagamento (fls. 243/244).

Inicialmente, indefiro o pedido de penhora em contas bancárias da 

empresa Rodofort Mecânica e Auto Peças Ltda. em razão desta não 

figurar no polo passivo da demanda. Soma-se a isso o fato de que até o 

presente momento sequer houve desconsideração da personalidade 

jurídica inversa, razão pela qual não poderá o presente cumprimento de 

sentença ser redirecionado a empresa de propriedade da executada.

Indefiro também o pedido de expedição de ofício as prefeituras ao INSS 

para obter informações sobre a existência de vínculo empregatício em 

nome da executada, tendo em vista que tal providência em nada 

contribuirá para o deslinde deste feito, pois este juízo não vislumbra ser 

possível à realização de penhora de salário da parte executada, ainda que 

em parte, tendo em vista que tal verba é alimentar.

Por fim, quanto o pedido de realização de pesquisa de imóveis de 

propriedade da executada, ressalto que este juízo não possui acesso ao 

Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. Ademais, é ônus da 

parte exequente realizar buscas a respeito da eventual existência de 

imóveis de propriedade da executada a fim de viabilizar a eventual 

penhora.

No impulso, manifeste-se a exequente requerendo o que entender de 

direito visando o prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 04 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346165 Nr: 12736-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO BOTINI, IVONE JOSE RIBEIRO 

BOTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:3562-B-OAB-MT

 AUTOS N.º 346165

Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente requerendo informações a 

respeito do veículo penhorado nos autos para que posteriormente fosse 

realizada a cotação de valor de mercado deste (fl. 90).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei pesquisa junto ao Sistema 

Renajud e obtive as informações necessárias para que a parte exequente 

cumpra as determinações contidas na decisão de fl. 83, conforme se 
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observa do extrato em anexo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 299387 Nr: 19988-04.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BONADIMAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMR COMÉRCIO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BONADIMAM - 

OAB:11541-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT

 AUTOS CÓD. N.º 299387Vistos etc.Aportou aos autos pedido do 

exequente requerendo a penhora e remoção em seu favor dos veículos 

indicados à fl. 515.Da análise dos autos observo que o veículo Honda CG 

125 FAN KS, placa OBP-4748 encontra-se registrado em nome de uma 

terceira pessoa estranha a lide, qual seja Sra. Mirian Alves Nogueira 

Barros, razão pela qual indefiro o pedido de penhora do aludido veículo.No 

que tange ao pedido de penhora do veículo Honda CG 125 FAN, placa 

NJH-8587, defiro, razão pela qual realizei a penhora através do sistema 

RenaJud. Servirá a presente decisão, em conjunto com o extrato do 

sistema do RenaJud, como termo de penhora, independentemente de outra 

formalidade (art. 845, § 1º, CPC).Intime-se o executado para, no prazo de 

15 dias, manifestar acerca da penhora, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por carta direcionada ao endereço de citação 

ou último endereço cadastrado nos autos (art. 841, CPC).Outrossim, uma 

vez que o § 2º, do art. 840, do Código de Processo Civil autoriza o 

Depósito dos bens penhorados em poder do executado, mas desde que 

ocorra a anuência do exequente ou que os bens sejam de difícil remoção 

e considerando que na espécie não se trata de bem de difícil remoção, 

bem como o próprio credor requereu que o bem fosse removido para suas 

mãos, não há como o Depósito do bem recair sobre a executada.Neste 

sentido é o ensinamento dos doutrinadores festejado processualista Luiz 

Guilherme e Daniel Mitidiero:“(...)” Posto isso, autorizo remoção do Honda 

CG 125 FAN, placa NJH-8587 penhorado, em favor do exequente 

nomeando-o como fiel depositário, devendo a ser expedido o competente 

mandado visando a remoção e do referido bem. Consigno, ainda, que no 

ato de Depósito do bem em mãos do exequente deverá o Sr. Oficial de 

Justiça proceder com a elaboração de Auto de Constatação e Avaliação 

do bem, devendo na mesma oportunidade intimar o executado a seu 

respeito.Por fim, cumprida as determinações supra manifeste o exequente 

se deseja a adjudicação e/ou alienação do móvel.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 299707 Nr: 20314-61.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDYRIA APPARECIDA LAZZARINI RAMOS, 

AGROPECUARIA NOVA CANAA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D2A CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL 

LTDA, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Siliane Luz Fernandes 

Golemo - OAB:206.731/SP, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006, OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB:

 AUTOS CÓD. N.º 299707

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de renúncia ao mandato do advogado contratado pela 

requerida D2A Consultoria e Gestão Empresarial Ltda. (fl. 214), visto que 

ele deixou de cumprir com os termos do art. 112, do CPC, já que não há 

nos autos prova de que a referida requerida fora cientificada quanto à 

renúncia supra.

No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida nos 

autos.

 Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 04 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11747 Nr: 7616-43.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINO BONILHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA SANTOS LTDA, RUBENS DOS 

SANTOS, RENATO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, Rodrigo Braga - OAB:8926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANNIBAL DE SOUZA 

BOURET - OAB:0291/MT, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT 7.614

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão retro.

 No mesmo prazo, deverá a parte autora manifestar-se a respeito das 

informações de fls. 444/447.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 210888 Nr: 6504-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARATE PEREIRA & SARAT PEREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 4.032, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007798-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JESSICA PAIAO MIGUEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007798-79.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JESSICA PAIAO MIGUEL RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos 

morais, proposta por Jéssica Paião Miguel em face de Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios não padronizados – FIDC NPL I, 

alegando em síntese que alegando em síntese que que ao tentar efetuar 

compras no comércio local, teve o seu crédito negado, em razão de seu 

nome constar nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em 

virtude de um suposto débito no importe de R$ 280,91 (duzentos e oitenta 
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reais e noventa e um centavos), com vencimento no dia 05/06/2016, 

referente ao contrato de nº 16046606911. Sustenta que, a restrição 

creditícia é indevida, pois não contratou os serviços da requerida. Assim 

requer liminarmente a exclusão dos dados da Requerente dos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência (art. 300, CPC/2015), a 

qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância 

do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e 

o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, 

colacionados nos Ids. 15022781 e 15022789 em virtude de suposto débito 

junto à requerida, documentos estes que fortificam a narrativa 

apresentada na inicial. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

280,91 (duzentos e oitenta reais e noventa e um centavos) sob o contrato 

de n° 16046606911, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018, às 15h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002697-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002697-95.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: DIAMANTEX 

INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida por 

Oxigênio Cuiabá Ltda. – Motta Parafusos em desfavor de Diamantex 

Indústria, Comércio e Serviços de Ferragens Eireli - EPP, todos 

devidamente qualificados nos autos. As partes compuseram acordo nos 

Ids. 8189562, 8189615 e 8189652 e requereram a homologação da 

respectiva transação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo 

celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes, uma 

vez que assinados pelas partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado 

nos Ids. 8189562, 8189615 e 8189652 para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e por conseguinte, suspendo o curso do processo até o seu 

integral cumprimento (01/12/2017), nos termos do art. 922, caput, do 

Código de Processo Civil, dando-se baixa apenas no relatório estatístico, 

sem baixa na distribuição. Transcorrido o prazo convencionado, venha à 

parte exequente manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do 

acordo e após venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001732-54.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 03 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 322612 Nr: 19032-51.2013.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Extrajudicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP, 

NOVA ALIMENTOS E REFEIÇÕES LTDA-ME, BANCO BRADESCO S/A, 

BANCO VOLKSWAGEN S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TULIO CESAR 

ZAGO, CHRISTIANO MAURICIO SCREMIN PIRES BRANDOLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO JOSE DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:21623/O, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, 

GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - 

OAB:MT 7.187, TULIO CESAR ZAGO - OAB:12737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 19032-51.2013.811.0002 – Código. 322612Vistos.Trata-se de 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDIDICAL, proposta por SERVCLEAN 

REFEIÇÕES INDÚSTRIAS LTDA- EPP e NOVA ALIMENTOS E REFEIÇÕES 

LTDA-ME, destaco que passei a realizar as análises mais aprofundadas 

de todos os feitos referentes à recuperação judicial e falência, pois alguns 

possuem mais de uma década em um curso sem a satisfatória solução 

indicada pela lei de regência, tudo por conta das suas complexidades 

jurídicas e das necessárias atuações judicantes, ministeriais e 

administrativas.Assim sendo, desde a minha designação para jurisdicionar 

esta unidade judiciária (8-1-2018) determinei a assessoria deste Juízo que 

fossem realizadas as verificações de cada um dos processos em 

tramitação e, assim, os despachos de impulso e saneatórios para o bom 

andamento de todos os processos para que cheguem aos seus termos 

finais. Entendo por bem em promover a substituição do atual Administrador 

Judicial (TULIO CESAR ZAGO). Isso porque, ainda que não se possa 

atribuir qualquer ato que desabone sua conduta na condução do 

processo, este profissional deve ser de confiança do Juízo e, o 

profissional em questão foi nomeado pelo magistrado que me antecedeu 

na condução do feito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 272393 Nr: 14256-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA, 

FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, MARIA RODRIGUES PEREIRA, DEVAIR 

MORAES FERREIRA DE AMORIM BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2.573

 Intimação das partes para manifestar sobre o ofício de fls. 118/121, no 

prazo de 15 (quinze) dis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331419 Nr: 140-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.D. COMBUSTÍVEIS PARA AVIAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA TETILLA MOREIRA - 

OAB:17.697/MT, Suelen Silva de Oliveira - OAB:16907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar manifestação acerca da 

correspondencia devolvida de fls. 155, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 225693 Nr: 5916-17.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GENEROSO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR

BRUNO OLIVEIRA CASTRO para juntar aos autos a guia e o comprovante 

do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante guia a ser 

emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> Diligência 

>> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira Instância >> Número Único 

do Processo e preencher os demais dados, ressaltando que não será 

aceito o pagamento efetuado mediante entrega de envelope, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316014 Nr: 12365-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MIKA DA AMAZÔNIA 

ALIMENTOS LTDA, VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, 

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, DIPALMA COM. DISTR. 

LOG. PRODS ALIMENTÍCIOS LTDA, ARCOM S/A, MOINHO SETE IRMÃOS 

LTDA, BANCO SAFRA S/A, CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A, CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, JUREMA 

SABINA S ARARAS P HORTIFRUTIGRANJEIROS, PANTANAL 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A, 

DISVECO LTDA, YOKI ALIMENTOS S/A, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), OI S/A, BRF S.A, FRIGELAR 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, ANGELO AURICCHIO & CIA LTDA, 

ODILSON FERREIRA GARCIA FILHO, AGRO COMERCIAL SANTA CRUZ 

LTDA, ERIBERTO RUFINO DE LIMA, IRMÃOS GARCIA 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ROGÉRIO DA SILVA COMERCIAL AGRÍCOLA, DMCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, MTSU1 ALIMENTOS 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, DISTRIBUIDORA CUIABANA 

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, LADIMAR ALEIXO DOS 

SANTOS, NESTLE BRASIL LTDA, INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA 

DO NORTE LTDA, LIGUE GÁS DISTRIBUIDOR LTDA, M.P. CARVALHO 

TELES SANTANA & CIA LTDA-ME, CAFÉ BEBE BEM LTDA, TOCANTINS 

REFRIGERANTES LTDA, AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON), 

COMPAMHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, RMS SOFTWARE S/A, quimica amparo ltda, general mills 

brasil alimentos, Copacel Industria e Com. De Calcarrio e Cereais Ltda, 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIM. LTDA, TOTVS S.A, MASSA 

FALIDA COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, JOÃO BATISTA DE 

HOLANDA - EPP, BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS, ALESSANDRA FRANCISCO - OAB:14542, ALEXANDRE 

MIRANDA LIMA - OAB:MT/13241-A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - OAB:3549, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:18.603/B, CLÁUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, DANIEL PAULO 

MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110, DIOGO SARTINI SILVA - OAB:OAB/MG 130.758, EDSON JOSÉ 

DE BARCELLOS - OAB:OAB/GO 2.241, ERICA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 187.397, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.431-B, FABIO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 200.186, FABIO 

SCHNEIDER - OAB:5.238-OAB-MT, FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, HILTON CARDOSO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

214.330, HOMERO BELLINI JUNIOR - OAB:OAB/RS 24.304, JACKSON 

MARIO DE SOUZA - OAB:4635, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, Jacson 
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mario de souza - OAB:4635 MT, JOÃO PAULO BARRETO TAVARES - 

OAB:OAB/MT 15.363, JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JR. - OAB:6398/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:11670-B, KAREN AOKI ITO - 

OAB:OAB/SP 257.417, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, 

LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11.866 MT, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:DF 1942-A, MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12.325, MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, MILENA 

PIRAGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima 

- OAB:3.127-A OAB/MT, NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:4606/GO, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:MT 7.683, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT, ROBERTO MATOS DE BRITO - 

OAB:30035/MG, SORAIA KESROUANI - OAB:OAB/MS 5750-B, SUELI 

CRISTINA SANTEJO - OAB:OAB/SP 214.645, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Iimação do advogado, Jozé Ortiz Gonsalez, OAB/MT 4066-B, subscritor 

das petições de fls. 6.352/6.353 e 6.357/6.358 para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar os respectivos instrumentos de mandatos, para 

regularização da representação processual, consoante regra insculpida 

no art. 103, caput, c/c o art. 105, ambos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390242 Nr: 5488-25.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:MT 19.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:MT 8.117

 Certifico que a atual advogada da parte Autora não estava cadastrada no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data.

Certifico, ainda, que às fls. 116/118 encontra-se juntada a petição 

informando que a parte Autora havia revogado o mandato conferido ao 

advogado anterior, requerendo juntada da procuração da nova patrona, 

Dra. Roberta de Arruda Chica Duarte, OAB/MT 19.594, e como não havia 

sido cadastrada no sistema, a mesma não recebeu intimação para 

comparecer à audiência designada para o dia 24.8.2018, às 14h30, motivo 

pelo qual faço os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445915 Nr: 9896-25.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA AMARO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca da Avaliação Médica 

de fls. 105, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436644 Nr: 4960-54.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE LIMA DISTACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO das partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial de 

fls. 152/155, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 369626 Nr: 19147-38.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO ERICK FIGUEIREDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INC 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - OAB:MT 

12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do pedido de citação por edital (fls.165), entendo que este é 

precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou comprovado nos 

autos o exaurimento das possibilidades do autor em tentar localizar a 

requerida.

 Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

 Pois bem, houve a tentativa de citação (fls.163), a qual restou infrutífera, 

tenho que há ainda a possibilidade de localização da parte ré por meio de 

seus dados.

Desta forma, indefiro o requerimento de citação por edital, e determino 

intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417556 Nr: 20782-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR APARECIDO ZULLI, ALFAJUD - 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANESTADO, 

FERNANDO MENDONÇA FRANÇA, BRADESCO S/A, BANCO ECONOMICO 

S.A, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA 

LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL LTDA, COMERCIAL 

AGROVISA PROD. AGROP. E REP. LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA, FERTRON 

CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), CEMAT, CONAB, BRANEL 

COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, FERTILIZAR FERTILIZANTES DE 

SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO 

KASPER, MANOEL CELESTINO DA SILVA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS 

NOBILIS, RIO SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, CARLOS SEBASTIÃO LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9229-MT, AMARO CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, ANDRÉ DOS 

SANTOS - OAB:14.363 AOB-MT, André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, CASSIO DE 

ALMEIDA FERREIRA - OAB:19625/O, CELSO LUIS OLIVATTO - 

OAB:136467, CHARLES SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLAUDIA 

AQUINO DE OLIVEIRA - OAB:7230/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O, JEAN 

CARLOS PALMIERI - OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 257.417, KILZA 

GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, MARCELO 

ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - OAB:90666, MÁRCIO TÚLIO DIAS 

FERREIRA - OAB:OAB/MG, MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - 
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OAB:5604/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A 

OAB/MT, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, PIERO VINCENZO PARINI 

- OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 

8.616, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE B. M. DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H GUIMARÃES - 

OAB:3515- MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ALFAJUD – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Antonio 

Luiz Ferreira da Silva.

 Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais, determino a intimação da nova Administradora Judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 219814), manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do 

crédito do habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319796 Nr: 16168-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALPÃO DA MAD. MANEJO E REFLOREST. 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB-MT 7627A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar manifestação quanto a 

devolução de Carta Precatória (fls. 86/90), no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426535 Nr: 25392-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, ante a inércia da parte autora.Desentranhem-se os 

documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e recibo nos autos, se 

requerido.Sem custas, diante da gratuidade da justiça.Sem condenação 

em honorários advocatícios, diante da inexistência do contraditório.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas 

e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 235464 Nr: 15408-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU MARTINS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, JOÃO CESAR FADUL - OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431747 Nr: 1991-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FÉLIX DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVAZA COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

correspondência devolvida (fl. 28), no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 414345 Nr: 19061-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAIR DE AZEVEDO VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADRIANO DENDENA, VALÊNCIO 

BARCELOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para se manifestar acerca das 

correspondências devolvidas (fls. 79/81), no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 348773 Nr: 14883-75.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL PEREIRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E 

TEOLOGIA, JUSELIA AUXILIADORA DE REZENDE, ADEMAR ESTEVES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fls. 141, foram expedidos os 

ofícios de fls. 142/146 e 156, porém não foi localizado qualquer cadastro 

em nome da Requerida. Sendo assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte 

Autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 301889 Nr: 22655-60.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO AREDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHENIX EXPRESS DE DOCUMENTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

correspondência devolvida (fl. 62), no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341919 Nr: 9467-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbaraini, Sbaraini & Peruzzo - Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroger Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RESINA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:4504/MS, LEANDRO GREGORIO DOS SANTOS - 

OAB:OABMS14213, TELMA VALERIA C. MARCON - OAB:OABMS6355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

correspondência devolvida (fl. 60), no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316535 Nr: 12908-52.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO MACHADO, GOIANIRA 

SARDINHA DO AMARAL MACHADO, DIEGO HENRIQUE MORAIS BISSI, 

PATRICIA BARBOSA PIZANI BISSI, FIRMA EUGÊNIO MEYER, SIRIEMA 

IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA, PAULO ROBERTO COZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:18240

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

correspondência devolvida (fls. 136/137), no prazo de 5 (cinco)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005650-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005650-95.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA em 

desfavor de LEINER PAULA CHICATI todos já qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial. Considerando o ofício 

expedido pela 2ª Vara Cível desta comarca, onde aquele juízo solicita os 

presentes autos por constatar que há conexão entre esta demanda e o 

processo n°1005517-53.2018.8.11.0002, em trâmite naquele juízo, uma 

vez que se trata das mesmas partes, sendo aquela distribuída 

anteriormente, entendo que aquele juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Destarte, vislumbro a necessidade de conexão 

destes com aqueles autos. Diante de tal circunstância, considerando a 

competência absoluta da 2ª Vara Cível para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO A COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, e determino 

a sua remessa ao juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, para que seja 

associado ao processo nº 1005517-53.2018.8.11.0002, nos termos da 

fundamentação supra. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 06 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 272461 Nr: 15966-34.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Sentença anulada pelo v. acórdão de fls. 580/584 em razão de 

cerceamento de defesa alegado pela parte Requerida. Pois bem. Intime-se 

a parte Requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifique a 

prova pericial que pretende produzir, devendo descrever, 

pormenorizadamente, o que se pretende provar, e ainda, o pedido deverá 

estar acompanhado dos respectivos quesitos. Às providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004572-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

VALDEMIR DE SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004572-37.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): VALDEMIR DE SALES Requerido: 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca da perícia designada para o dia 31.9.2018 às 15 horas, com início 

dos trabalhos na Secretaria desta Segunda Vara Especializada da 

Fazenda Pública. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 6 de 

setembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007484-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ROFINA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. III) Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o 

pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no 

art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, 

CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na realização 

da audiência de conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem 

como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, 

emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004711-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TENORIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos... Com fulcro no art. 351 do Código de Processo Civil, determino 

seja intimada a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a peça 

de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004711-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TENORIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos... Com fulcro no art. 351 do Código de Processo Civil, determino 

seja intimada a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a peça 

de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1006726-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

GERALDO DALMACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Defiro o pedido formulado pelo requerido, suspendendo o 

processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido esse prazo, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004245-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

REVELES GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos... Com fulcro no art. 351 do Código de Processo Civil, determino 

seja intimada a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a peça 

de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004245-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

REVELES GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos... Com fulcro no art. 351 do Código de Processo Civil, determino 

seja intimada a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a peça 

de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001024-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

DANIELLY JENEZERLAU SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Danielly 

Jenezerlau Silva Santos, na qual se pretende o recebimento da quantia de 

R$ 55.090,05 (cinquenta e cinco mil, noventa reais e cinco centavos) 

referente às verbas de enquadramento mais R$ 5.509,00 (cinco mil, 

quinhentos e nove reais) referente aos honorários advocatícios. Em 

impugnação à execução, o executado ataca a base de cálculo utilizada 

pela exequente na elaboração do cálculo das verbas de enquadramento, 

argumentando que foi aplicado o valor dos proventos, quando o correto 

seria do vencimento base da carreira. Alega, ainda, que com a entrada em 

vigor da Lei n. 3.505/2010 e Lei n. 3.797/2012 os efeitos financeiros 

gerados na Lei n. 2.361/2001 foram absorvidos, de modo que a pretendida 

defasagem salarial deve ser realizada durante a vigência da lei mais 

antiga, estabelecendo, assim, o valor da remuneração correlacionado com 

o valor pago, considerando o momento em que houve essa absorção. Diz 

que, com base no termo final da vigência da lei mais antiga (2.361/2001), 

realizou a progressão da servidora nos moldes estabelecidos na sentença 

e, por isso, o quantum devido à parte exequente deverá ser apurado 

enquanto vigente a Lei n. 2.361/2001, pois a Lei n. 3.505/2010, que 

reestruturou a carreira dos profissionais da educação, com fixação de 

nova tabela salarial, previa o pagamento dos efeitos financeiros em 

parcelas que foram devidamente pagas à servidora, não podendo as 

alegadas diferenças se perpetuar no tempo, devendo ser fixado o termo 

final da progressão em dezembro de 2012, quando da entrada em vigor da 

Lei n. 3.797/2012. Junta novo cálculo com o valor que entende ser devido, 

tendo incluído as diferenças apenas do período de agosto de 2011 a 

dezembro de 2012, sem juros, salientando que os valores constantes nos 

holerites não poderiam ser comparados aos da tabela salarial, na medida 

em que a previsão de pagamento de diferenças de enquadramento 

previstas na Lei n. 3.505/2010 era por meio de parcelas, que foram pagas 

à exequente. Pugna, assim, pelo recebimento da impugnação, com o 

reconhecimento do excesso apontado no valor de R$ 52.929,41 

(cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e um 

centavos). Instada a se manifestar, a exequente refuta as alegações do 

executado, se insurgindo contra o cálculo apresentado, sob a 

argumentação de que não foram incluídas as parcelas a partir de abril de 

2012 e diz que o cálculo deve incidir sobre os vencimentos da autora, 

conforme sentença, ou seja, sobre o total dos proventos/remuneração. 

Pede, pois, a improcedência da impugnação, com a condenação do 

executado ao pagamento dos honorários advocatícios. É o relatório. 

Decido. Pelo que se observa dos autos, os dois únicos pontos apontados 

pelo executado como ensejador do alegado excesso de execução são: a 

base de cálculo das diferenças salariais do enquadramento e a não 

consideração da reestruturação do plano de carreira dos professores, 

por meio das Leis n. 3.505/2010 e n. 3.797/2012. Cumpre assinalar, quanto 

ao primeiro ponto, que a Lei municipal n. 2.361/2001, que “Dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Várzea Grande” prevê, em seu art. 38, que o valor do 

vencimento referente às classes é obtido pela aplicação dos coeficientes 

sobre o vencimento básico da carreira, sendo que o art. 42 estabelece 

que “além do vencimento, o professor fará jus às seguintes vantagens: I – 

gratificação pelo exercício de direção de escola; II adicional por tempo de 

serviço”, o que faz concluir que a inclusão de todas as verbas 

(remuneração) para o cálculo das diferenças de enquadramento está 

incorreta, pois não integram o vencimento. Para melhor esclarecer a 

questão, cabe transcrever aqui a definição dada pelos arts. 47 e 48, da 

Lei n. 1.164/91, à remuneração e ao vencimento: “Art. 47 – Vencimento é 

a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado 

em lei. (...) Art. 48 – Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, 

previstas em lei.” Nesse entendimento, nenhuma dúvida resta de que a 

exequente laborou com excesso em seus cálculos, ao utilizar como base 

para apuração das diferenças de enquadramento o total dos 

proventos/remuneração, como mencionado na petição de fl. 304 e 

verificado nas planilhas exequendas. Cabe esclarecer, ainda, que a 

tradução “vencimentos” contida na sentença não se referiu à inclusão de 

todas as verbas recebidas pela autora para fins de apuração das 

diferenças salarias de enquadramento, mas aos vencimentos mensais de 

acordo com os coeficientes de cada período. Quanto ao segundo ponto, 

impende esclarecer que as questões levantadas pelo executado acerca 

da reestruturação do plano de carreira dos professores, por meio das 

Leis Municipais n. 3.505/2010 e 3.797/2012, e da ausência de direito da 

servidora às diferenças do enquadramento a partir da vigência das 

referidas leis, são matérias que deveriam ter sido alegadas em 

contestação, o que, todavia, não foi feito, uma vez que este foi revel na 

ação, não podendo, agora, em execução de sentença, levantar tais 

questionamentos. Vê-se, pois, que a pretensão do executado, na 

realidade, é a reanálise da matéria já apreciada por este juízo, por meio de 

decisão transitada em julgado, cuja rediscussão é vedada, nos termos do 

art. 508, do CPC “in verbis”: “É vedado à parte discutir no curso do 

processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a 

preclusão.” Além do que, “a execução deve ser fiel ao título executivo 

transitado em julgado, sendo defeso extrapolar os comandos nele 

definidos, à medida que está sob o pálio da coisa julgada e da 

preclusão”[1]. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de 

que os embargos à execução “só podem versar sobre causas extintivas 

da obrigação supervenientes à sentença”, segundo se infere dos 

seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

LIQUIDAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 3. Alterar as 

conclusões do acórdão recorrido no sentido de que os índices utilizados 

na correção monetária estão encobertos pela coisa julgada demanda 

reelaboração da moldura fático-probatória, atividade não realizável nesta 

via especial. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1324470/RS – Quarta Turma, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, j. 15.10.2015, p. DJe 20.10.2015) “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA 

PRECLUSA. ART. 741, VI, DO CPC. MATÉRIA REAFIRMADA EM RECURSO 

REPETITIVO. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso 

Especial 1.235.513/AL, sob o rito do art. 543-C do CPC, apesar de discutir 

expressamente a questão envolvendo compensação de reajustes 

salariais, em execução, reafirmou a tese pacífica no sentido de que os 

embargos à execução, nos moldes previstos no art. 741, VI, do CPC, só 
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podem versar sobre causas extintivas da obrigação supervenientes à 

sentença. 2. Inviável a rediscussão, pela Fazenda Pública, em embargos à 

execução, de prescrição sobre período alegável à época do processo 

cognitivo, em obediência à literal disposição do art. 741, VI, do CPC. 

Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no 

REsp: 1307163 RJ 2012/0016307-0 – Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, j. 8.10.2013, p. DJe 18.10.2013) “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

PAGAMENTOADMINISTRATIVO SUPOSTAMENTE REALIZADO ANTES DO 

TRÂNSITO EM JULGADODA SENTENÇA EXEQUENDA. MATÉRIA 

PRECLUSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. Em embargos à execução somente é possível ao 

devedor alegar a existência de causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas da obrigação, como pagamento, novação, compensação, 

transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença. Nesse 

sentido: REsp770.858/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira 

Turma, DJ3/4/06.2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 23965 DF 2011/0163311-1 – Primeira Turma, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, j. 27.9.2011, p. DJe 30.9.2011) Nesse passo, caberia ao 

executado ter alegado tal matéria por meio de recurso próprio. Não o tendo 

feito, resultou precluso o direito de fazê-lo em impugnação à execução. 

Desse modo, restando parcialmente configurado o excesso de execução 

apontado, acolho a impugnação apenas no que se refere à base de 

cálculo das diferenças salariais do enquadramento e, por consequência, 

determino seja intimada a parte exequente para juntar aos nova planilha do 

débito, observando as prescrições acima, no prazo de 10 (dez) dias. 

Considerando que o executado decaiu de parte considerável do pedido, 

cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que 

“serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. 

Sendo assim, condeno as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico obtido (diferença entre o valor executado e o valor 

devido), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a verba ser 

suportada na proporção de 20% (vinte por cento) pela parte exequente e 

80% (oitenta por cento) pelo executado. Os honorários devidos à parte 

autora deverão ser acrescidos no valor do débito principal (§ 13º). 

Suspendo a cobrança em relação à parte exequente pelo prazo de 5 

(cinco) anos ou até que perca a condição de beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Juntada aos autos a nova 

planilha, à contadoria para aferição, em 5 (cinco) dias, vindo-me, após, 

conclusos para homologação do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se. [1] (TRF1 

– AC/MG 0037738-59.2007.4.01.3800 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal 

Gilda Sigmaringa Seixas, e-DJF1 de 11.12.2015)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004344-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ELSIO JOSE SCHORR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, ELSIO JOSÉ SHORR, qualificado nos autos em epígrafe, propôs 

“Ação Ordinária” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o reconhecimento do 

seu direito à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos 

em decorrência da conversão do cruzeiro real para a URV do ano de 

1994, com o consequente pagamento da diferença dessa correção 

referente aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação. 

Argumenta que não houve a devida observância da norma cogente 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV no ano de 1994, que 

ocasionou a diferença salarial de 11,98% (onze por cento e noventa e oito 

pontos percentuais) devida aos servidores do Poder Executivo Municipal. 

Afirma que a questão já está amplamente debatida no Judiciário, com o 

reconhecimento do direito à recomposição salarial em razão do erro de 

cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a condenação do réu na 

obrigação de proceder à incorporação à sua remuneração da diferença 

salarial de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos percentuais), 

bem como ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, que devem incidir sobre o 13° salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração ou proventos, respeitado 

o prazo prescricional quinquenal. Junta documentos. Em contestação, o 

réu sustenta, preliminarmente, a prescrição em razão do advento de 

norma de reestruturação de carreira e remuneração dos servidores do 

executivo municipal, pugnando pela extinção do feito nos moldes do art. 

487, II, do CPC. Quanto ao mérito, argumenta que não houve a perda 

salarial almejada porque o pagamento dos servidores municipais do 

Executivo sempre ocorreu até o dia 5 do mês seguinte trabalhado, e não 

no dia 20 como afirmado. Afirma que com a reestruturação das carreiras 

dos servidores públicos municipais através da Lei Complementar n. 

3.505/2010 reestruturou a carreira dos servidores da Secretaria de 

Educação extinguindo o nível salarial anterior, implantando subsídio, de 

modo que não mais subsistem diferenças remuneratórias que constituam 

perdas de remuneração a serem reparadas. Em caso de eventual 

condenação, pede sejam a correção monetária e juros fixados de acordo 

com o INPC até 29.6.2009 e, após pelos índices oficiais de remuneração 

básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 e a partir de então pelo 

IPCA-E, além da aplicação do rito precatório e junta documentos. Em 

impugnação, o autor refuta todo o alegado na contestação e pugna pela 

procedência do pleito. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabendo salientar 

que a apuração da defasagem na remuneração do servidor, caso seja 

reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem 

sido o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CRITÉRIOS 

PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM 

COMISSÃO – EXTENSÃO DOS DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

AUSÊNCIA DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em 

cerceamento de defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da lide e desnecessária a produção da prova 

pericial, ante a decisão de que a apuração da defasagem seja feita na 

liquidação da sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por 

arbitramento, poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor 

da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – 

Apelação / Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – 

destaquei e sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial 

de mérito, consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o 

art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 
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trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 29.5.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas ao servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 29.5.2013 a 29.5.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 
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o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação Ordinária intentada por Elsio José 

Schorr em face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a 

incorporar à remuneração do servidor o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores a partir de 

29.5.2013, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer 

verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os valores 

deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, sobre 

o valor da condenação. Todavia, por ser ilíquida a sentença, o devido 

percentual será fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos 

do § 4º, II, do art. 85, do Código de Processo Civil. Quanto às custas 

processuais, segundo prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a 

Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da gratuidade da justiça. Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso de apelação ou não e 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior 

para os devidos fins. P.R.I.C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARIA VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000953-31.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARINA MARIA VIEIRA DA COSTA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerente a manifestar sobre o relatório de estudo social retro, no prazo 

de dez dias. . OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 6 de 

setembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006440-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS SILVERIO (ADVOGADO(A))

DJALMA HONORATO MAGALHAES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Intimem-se as partes acerca das informações periciais 

complementares Id. 15029983, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003158-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG (RÉU)

Outros Interessados:

EDMILSON PINHO DE SA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a petição Id. n. 14400829. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003158-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG (RÉU)

Outros Interessados:

EDMILSON PINHO DE SA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a petição Id. n. 14400829. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254331 Nr: 21355-34.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES DAMATTA LTDA, TIMÓTEO SILVA 

DE AFONSO, ERIKA DRUMOND, FIDÉLIS BERNADINHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIMÓTEO SILVA DE AFONSO, Cpf: 

01688075569, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SEMENTES DAMATTA LTDA, 

TIMÓTEO SILVA DE AFONSOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de recolhimento-ICMS GARANTIDO INTEGRAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7076/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2009

 - Valor Total: R$ 12.807,14 - Valor Atualizado: R$ 12.427,14 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435427 Nr: 4288-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FICASE TRANSPORTES LOGISTICA E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA, CARLOS MAGNO FIOREZE, SEGUNDO JOSÉ 

FIOREZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FICASE TRANSPORTES LOGISTICA E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ: 06140983000300, Inscrição Estadual: 

133276678, atualmente em local incerto e não sabido CARLOS MAGNO 

FIOREZE, Cpf: 28540239191, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido SEGUNDO JOSÉ FIOREZE, Cpf: 25020439134, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de FICASE 

TRANSPORTES LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CARLOS MAGNO 

FIOREZEE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Irregularidade de escrituração, Falta de recolhimento da taxa de 

segurança contra incêndio-TACIN, Falta de recolhimento ICMS., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14724/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/12/2014

 - Valor Total: R$ 297.067,80 - Valor Atualizado: R$ 297.067,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111799 Nr: 7417-74.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE S. FERREIRA, LUZINETE SANTANA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZINETE S. FERREIRA, CNPJ: 

04392995000134, Inscrição Estadual: 132014181 e atualmente em local 

incerto e não sabido LUZINETE SANTANA FERREIRA, Cpf: 48676861153, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/07/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LUZINETE S. FERREIRA e LUZINETE SANTANA FERREIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Falta de pagamento do 

empréstimo, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

001219/07-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/07/2007

 - Valor Total: R$ 281.611,30 - Valor Atualizado: R$ 281.611,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250415 Nr: 20764-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ALVES, SILVIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO ALVES, CNPJ: 03737043000142, 

Inscrição Estadual: 131940791 e atualmente em local incerto e não sabido 

SILVIO ALVES, Cpf: 84994096104, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qulificação, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/07/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SILVIO ALVES e SILVIO 

ALVES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Recolhimento ICMS-GARANTIDO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4991/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/07/2010

 - Valor Total: R$ 28.794,30 - Valor Atualizado: R$ 28.264,30 - Valor 

Honorários: R$ 530,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435471 Nr: 4329-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEM- VARIG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 

S/A, MANUEL EDUARDO DOMINGUES GUEDES, ALBERTO FAJERMAM, 

EVANDRO BRAGA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VEM- VARIG ENGENHARIA E 

MANUTENÇÃO S/A, CNPJ: 04775827003739, Inscrição Estadual: 

132455102. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição. Cuida-se de Ação de Execução Fiscal 

proposta pela Fazenda Pública Estadual, por meio de seu procurador, em 

face de Vem - Varig Engenharia e Manutenção S/A e seus sócios, ante a 

existência de débitos, conforme certidão de dívida ativa.Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da executada e os demais atos 

executórios (fl. 7).Na sequência, o exequente pleiteia a extinção do feito, 

ante a quitação dos débitos pela parte executada.É a síntese do 

necessário.Decido.Diante do pagamento do débito, conforme noticiado na 

petição retro, com fulcro no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.Condeno a executada ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico obtido, conforme "Consulta Detalhada de Processo 

Aviso de Cobrança II" (fls. 37-v-38-v), nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC.Transitada em julgado e pagas as custas processuais, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 272266 Nr: 13833-19.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA, ANA AUXILIADORA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá por 

intermédio de seu advogado FÁBIO SCHNEIDER, OAB/MT 5.238, acerca do 

despacho que determina seja desentranhada a peça 126/127 e os 

documentos que a acompanham, restituindo-os ao seu subscritor, 

fixando-se para isso prazo de cinco dias.

DECISÃO : Pelo que se observa da sentença, o Estado de Mato Grosso foi 

condenado a fornecer diariamente à parte autora 8 fraldas descartáveis 

tamnh EXG, por tempo indeterminado (fls. 44-48), o que foi mantido pela 

instância superior. Tão logo baixado o processo a este juízo, comparece 

aos autos a Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá LTDA através da 
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peça retro e pleiteia bloqueio de verbas públicas do Estado para pagar 

despesas tidas pelo tratamento da parte autora via home care, em 

flagrante equívoco, já que o sustentado tratamento não foi objeto desta 

ação. Assim, determino seja desentranhada a referida peça e os 

documentos que a acompanham, restituindo-os ao seu subscritor, a tudo 

certificando-se. Após, à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do processo. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280716 Nr: 25324-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMINICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS LOCUTORES, 

COMUNICAÇÕES E ANIMADORES DE VARZEA GRANDE - MT., VALDECIR 

ROGERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAINE POSTAL - OAB:PR 

81577, JOVANI POSTAL - OAB:PR 55953

 Vistos...

Defiro integralmente o pedido retro. Cumpra-se como requerido, 

convertendo-se em renda o valor depositado e, após, intimando o devedor 

acerca do teor da referida peça processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280716 Nr: 25324-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMINICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS LOCUTORES, 

COMUNICAÇÕES E ANIMADORES DE VARZEA GRANDE - MT., VALDECIR 

ROGERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAINE POSTAL - OAB:PR 

81577, JOVANI POSTAL - OAB:PR 55953

 Vistos....

Intimem-se os subscritores da peça de fl. 57 para se manifestarem sobre 

a pretensão exposta na peça retro, no prazo de 15 dias. Após, ouvida a 

exequente, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 324994 Nr: 21383-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DOS SANTOS VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pelo Estado 

de Mato Grosso, consoante se observa dos documentos juntados aos 

autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, sob pena de 

extinção da execução, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta a 

certidão retro.

É a síntese do necessário.

 Decido.

 Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. R . I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 385215 Nr: 2160-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE GONZAGA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Concordando a exequente com o excesso apontado, desnecessária se 

torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se o acolhimento do 

pedido.Por consequência, homologo, para que surta os jurídicos e legais 

efeitos, o cálculo de fl. 197. Expeça-se a correspondente ordem 

requisitória, inclusive dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez 

por cento) do montante. Condeno a exequente ao pagamento dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 7º, do 

CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiária (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 423779 Nr: 23988-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES PINHEIRO DA SILVA, WELLITON PINHEIRO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERENCIA DE 

MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, CENTRAL DE REG. DE VAGAS DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pericles Renato - OAB:16.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente o que foi determinado a fl. 516, expedindo-se 

cópia dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis em 

razão do descumprimento da ordem judicial.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 345108 Nr: 12278-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da concordância da autora com os termos apresentados pelo INSS 

como condição de desistência do recurso, bem como com os cálculos 

apresentados por estes, homologo a desistência e os cálculos de fls. 

93-94-v, determinando a expedição da correspondente ordem requisitória.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 444530 Nr: 9132-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA BARBOSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYLO AUGUSTO BARBOSA GOMES, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Acolho integralmente o parecer ministerial retro, cumpra-se como 

requerido, intimando-se a parte autora para, em 15 (quinze) se pronunciar 

sobre o interesse no prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 370990 Nr: 20154-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA, 

DEBORA RAQUEL CARVALHO DA SILVA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVAN BATISTA DE LIMA - 

OAB:20.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 47795 Nr: 2795-25.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL SOMBRA PIO CONSTRUÇÕES 

METÁLICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18.064, Auriany Mazzer Marques Silva - OAB:18064, 

Helmut Flavio Preza Dalto - OAB:7285/0, ROBERTO CARLONI DE 

ASSIS - OAB:11291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente através da remessa em carga 

dos autos para que manifeste sobre a devolução da (s)correspondência 

(s)retro, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 326628 Nr: 22962-77.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENILDE COSENDEY LOIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Moraes - 

OAB:11.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 339806 Nr: 7801-90.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 77870 Nr: 635-22.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO S DE MELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO R. DE 

SIQUEIRA - OAB:6780-OABMT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236, michelle marriert silva de oliveira - OAB:93619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, cumpra-se como requerido como requerido via 

Sistema CNIB.

 Restando infrutífera a diligência e levando-se em conta que já foram 

esgotados todos os meios de localização de bens da parte devedora, 

arquive-se o processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 40, § 2º, 

da Lei n. 6.830/80 c/c Provimento n. 16/2007-CGJ, esclarecendo que 

imediatamente ao término desse período começará a fluir o prazo para a 

prescrição quinquenal, independentemente de manifestação da parte 

exequente (art. 40, § 2º, da referida lei, c/c Provimento n. 16/2007-CGJ).

Intime-se a fazenda pública acerca desta decisão.

 Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001703-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA MARIA DE FRANCA COENGA (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001153-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

ROSINEI DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002979-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

NILDA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 212133 Nr: 7595-86.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACEMA MARIA DE ARRUDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT (SR. MURILO DOMINGOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos(...)–, tem eficácia somente para os títulos executivos constituídos 

após o início de sua vigência, e não aos anteriores, que se submetem ao 

teto estipulado.Veja isso nos seguintes julgados:“EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR - RPV. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LIMITE 

ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO. LEI POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O juízo da execução está autorizado a 

expedir requisição de pequeno valor, conforme disposto na Portaria 

Conjunta nº 409, de 2015 deste Tribunal. 2. A necessidade de segurança 

jurídica justifica o princípio constitucional da irretroatividade da lei. Assim, 

ressalvada a lei penal mais benéfica, o novo diploma legal regerá 

acontecimentos futuros. 3. Portanto, não se aplica o limite para pagamento 

de RPV estabelecido em Lei municipal posterior à distribuição da ação de 

execução forçada por título judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e 

não provido, mantida a decisão que determinou a expedição de 

RPV.”(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0414.11.001094-2/001, Rel. 

Des. Caetano Levi Lopes, 2ª Câmara Cível, j. 31.5.2016, p. DJe 

10.6.2016).“... I. A norma que fixa o limite para a requisição de pequeno 

valor, nos termos do art. 100, § 3º e § 4º, da Constituição Federal, não 

possui efeito retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito 

em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. 

Precedentes. II. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF – 

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário RE 629743 DF, p. 

29.9.2014).Tem-se, então, que o princípio constitucional da irretroatividade 

da lei, invocado pela necessidade de segurança jurídica, prevê que o novo 

diploma legal rege os acontecimentos futuros, ou seja, somente tem 

eficácia para os títulos executivos constituídos após o início de sua 

vigência, e não aos anteriores.Assim, determino que se cumpra como 

requerido na petição retro, expedindo-se a Requisição de Pequeno 

Valor.Cumpra-se, com urgência, e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 244195 Nr: 5009-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE - MT, RACHID HERBERT 

PEREIRA MAMED - SECRETÁRIO MUN. DE FAZENDA DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, JOSE AUGUSTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Kersting Roque 

- OAB:7.258 OAB/MT, EURICO DE CARVALHO - OAB:1075-A, GARCEZ 

TOLEDO PIZZA - OAB:8675, JORGE LUIZ SIQUEIRA FARIAS - 

OAB:8145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela de Souza Correia - 

OAB:10031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, JOÃO 

JENEZERLAU DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 3.613- B, NILTON LUIS 

FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Diante do exposto, não se tratando aqui de nenhuma das situações 

vislumbradas no art. 4º da Lei 4.717/65 e não havendo prova do efetivo 

prejuízo ao erário ou sequer interesse em se prosseguir no feito para sua 

produção, em face da documentação acostada aos autos, julgo 

improcedente o pedido formulado na Ação Popular proposta por Evelin 

Dayane Pedroso Belizário em face de Murilo Domingos, Rachid Herbert 

Pereira Mamed e José Augusto de Moraes.Sem custas e sem honorários, 

em virtude da natureza da causa e de ter sido vencida a autora.Após o 

trânsito em julgado, baixe-se, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 415765 Nr: 19750-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIN, MARINEY RONDON MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.501

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição judicial do veículo, de propriedade da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 383066 Nr: 776-89.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA ROCHA VALENTINS, LUCILIA ARES DA 

SILVA, ELUÍ MARIA DA SILVA, TELCA FRANCISCA DE AGUIAR LIMA, 

ZILDISNETY LEMES DA SILVA, ULISSES PEREIRA MASSAGUT, TANIA 

APARECIDA MOLINA, NILDA PINTO DE FRANÇA, SIMONE LEITE DA ROSA, 

NADIR BARBOSA SENA, TATIANA LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 337756 Nr: 6035-02.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDAIRCE SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 212431 Nr: 7889-41.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL NUNES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 249528 Nr: 9088-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA VICÊNCIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 350536 Nr: 16219-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL DE FRANÇA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO SETOR DE CONCURSOS, BANCA 

EXAMINADORA DA FUNDAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANA NEIVA SILVA - 

OAB:11.591, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:13368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Diante o exposto e tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

de modo que determino anulação do teste físico realizado pelo candidato 

RAPHAEL DE FRANÇA CANDIDO, bem como sua permanência no certame 

para que participe de todas as fases subsequentes.Ademais, defiro o 

pedido de antecipação de tutela, pelo que ordeno a intimação da parte 

requerida para o seu imediato cumprimento, sob pena de multa diária por 

eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial.Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 3º do CPC).Transitada em julgado a decisão e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 89624 Nr: 11123-36.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAAMAN KHOURI - 

OAB:4920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:13.795, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:7.335

 Vistos,

CARLOS ROBERTO BOTELHO apresentou exceção de pré-executividade 

contra a execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Municipal, 

alegando, em suma, que o débito cobrado foi quitado, requerendo a 

extinção da ação. Reuniu aos autos comprovantes de pagamento 

administrativo do débito parcelado, além de requerer a extinção do 

presente feito.

 Instada, a parte exequente assinala que visualizando a realização do 

acordo, foram dadas as devidas baixas no sistema. Por fim, pugnou pela 

improcedência do pedido e condenação dos honorários advocatícios ao 

executado.

 Decido.

Ante o exposto, tendo em vista a quitação do débito, resta prejudicada a 

análise da exceção de pré-executividade, pela perda superveniente do 

objeto (arts. 493 e 775, parágrafo único, inciso I, do CPC), julgo extinta a 

execução, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, bem como nos termos do art. 85, § 3°, I do 

NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito 

econômico.

Transitada em julgado a decisão, a parte Autora para, no prazo de 10 dias, 

executar a sentença nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 425387 Nr: 24824-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO QUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA, ALAN CESAR FIDELIS, JONAS FERREIRA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:6.624, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - OAB:16.445

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima para excluir a incidência de honorários advocatícios então fixados 

no ato do despacho inicial em R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta 

reais), tendo em vista a incidência do FUNJUS destacado na CDA nº 

201413082. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.Prossiga-se o feito nos seus ulteriores atos.Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 306197 Nr: 1964-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR JOSE DA SILVA ME, JOCIMAR JOSE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19.616

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa nº. 2013260.

A parte exequente pugnou pela extinção do feito, nos moldes do art. 924, 

inciso II do CPC/15, tendo em vista que a Executada nada mais deve à 

Fazenda Pública Estadual.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como, 

desbloqueio de contas e restrições de veículos.

 Após o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258068 Nr: 16089-66.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINA DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA/PROCURADOR PATRIMONIAL - OAB:, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA/PROCURADOR GERAL MUNICIPIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH MARGARIDA 

MARTINS FERREIRA - OAB:13.672

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AURELINA DE JESUS SILVA, Cpf: 

65201604153, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 
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brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte Executada para nomear novo patrono, 

conforme decisão abaixo:

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE REITEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO 

LIMINAR, "INALDITA ALTERA PARS".

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 16089-66.2010.811.002 – 

CÓD. 258068ESPÉCIE: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

P O S S E R E Q U E R E N T E : M U N I C Í P I O  D E  V Á R Z E A 

GRANDEREQUERIDO:AURELINA DE JESUS SILVAVistos,Trata-se de 

renúncia da nobre causídica, constituída às f. 72, quanto aos poderes que 

lhe foram outorgados pela Requerida AURELINA DE JESUS SILVA, “em 

razão do não cumprimento da obrigação contratual” [sic] – f. 221. Aduz 

que não obteve êxito em localizar a Requerida para notificá-la do 

ato.Decido.Primeiramente, imperioso registrar que o ônus de notificar, 

provar que cientificou o(a) mandante é do advogado(a)-renunciante e não 

do juízo.Todavia, ante a ausência de localização da Ré, intime-a 

PESSOALMENTE da renúncia manifestada às f. 221, bem como para que, 

no prazo de 10 dias, constitua novo(a) patrono(a), nos termos do art. 45 

do CPC.Por derradeiro, intime-se a douta patrona que enquanto não 

ultimada a diligência, “a não localização da parte impõe ao renunciante o 

acompanhamento do processo até que, pela notificação e fluência do 

decêndio, se aperfeiçoe a renúncia” (JTAERGS 101/207).Expeça-se o 

necessário. Às urgentes providências.Várzea Grande, 04 de maio de 

2012.ONIVALDO BUDNYDBJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 24 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310089 Nr: 18428-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SEBASTIÃO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE SEBASTIÃO DE CAMPOS, Cpf: 

41178661172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSE SEBASTIÃO DE 

CAMPOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N. 

20131284, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1284/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/02/2013

 - Valor Total: R$ 1.203,22 - Valor Atualizado: R$ 1.053,22 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se, por correio, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, a parte 

devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254221 Nr: 21437-65.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL DE ALIMENTOS QUALIDADE 

LTDA, IVAN NUNES, RUTH MARIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVAN NUNES, Cpf: 40602559120, Rg: 

561596, Filiação: Jose Nunes e Icelina de Souza Nunes, data de 

nascimento: 20/09/1967, brasileiro(a), natural de Perobal-PR, casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MERCANTIL DE ALIMENTOS 

QUALIDADE LTDA, IVAN NUNESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de 200913233, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13233/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$ 34.858,01 - Valor Atualizado: R$ 31.658,01 - Valor 

Honorários: R$ 3.200,00

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Citem-se, por correio, 

observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, 
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em 05 (cinco) dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual 

prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, 

os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de 

imediato pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 

20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.200,00 (três mil 

e duzentos reais). Materializado eventuais embargos os honorários 

certamente serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no 

art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando 

bens à penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais 

exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a 

expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 (cinco) dias, pena 

de anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o 

termo a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pelo 

Executado, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório Imobiliário 

competente. Não encontrando o Executado, para intimação da penhora, 

proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo apresentado 

na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 349921 Nr: 15778-36.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA PIRES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

- OAB:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 286176 Nr: 5338-49.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA DUARTE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 279823 Nr: 23639-78.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o REQUERENTE, para no 

prazo legal, requerer o que direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 326964 Nr: 23291-89.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE ALMEIDA POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, tendo em vista que omesmo retornou do 

gabinetre com despacho designando data para audiêcia a ser realizada 

em 11/09/2018. O Advogado do Requerente retirou os autos em carga em 

15.08.2018, devolvendo em 21.08.2018, em seguida o processo ficou 

aguardando juntada do documento, vindo para o cumprimento em 

05/09/2018, portanto sem tempo hábil para intimação do INSS. Desta feita 

devolvo os autos conclusos para designação de uma nova data para 

realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 261979 Nr: 1279-52.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 307452 Nr: 3354-93.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA VININA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 
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contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 347432 Nr: 13785-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 351364 Nr: 16850-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO LINO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. MARTINS FERREIRA 

- OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 411561 Nr: 17513-70.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE FRANÇA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 252161 Nr: 11366-04.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA ROSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao contador judicial para atualização do débito nos moldes da sentença.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 292682 Nr: 12568-45.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:MT/ 9996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15.005-A, ENESTRO BORGES NETO - OAB:8.224/A, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431.A, RENATO CHAGAS 

CORREIA DE SILVA - OAB:8.184-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13.373

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, para que o 

ente Requerido proceda à transferência de titularidade e passe a ser 

emitida em nome do DAE/VG – Departamento de Água Esgoto de Várzea 

Grande e posteriores faturas do fornecimento de energia desde 

janeiro/2012.Por consequência de causa e efeito, consolido a tutela 

antecipada deferida e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito. Condeno o Requerido em honorários advocatícios, em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC/15.Certificado o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 80297 Nr: 2709-49.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O CONSELHO REGIONAL DE ENG.,ARQ. E AGRO. DE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILSON P. DE ANDRADE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Nogueira Barbosa - 

OAB:8.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Este juízo não dispõe de acesso ao sistema SERASAJUD, o que prejudica 

o requerimento apresentado. Aguarde-se no arquivo provisório, com baixa 

no relatório estatístico, a manifestação da parte interessada (art. 40 da 

LEF.).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 266785 Nr: 5579-57.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BOM DESPACHO SANTOS RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB-MT 10875, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 335450 Nr: 3922-75.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA GONÇALINA CURVO DE ALMEIDA, ANA 

FIGUEIREDO DA SILVA, GUSTAVO RUIZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 388716 Nr: 4560-74.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ RIGONI ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 404150 Nr: 13478-67.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE FATIMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 414313 Nr: 19043-12.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINIA PORFIRIA DE CAMPOS CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos da Segunda Instância, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 253673 Nr: 12383-75.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO MARQUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:OAB/MT 9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, requerer o que de direito, no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81034 Nr: 3487-19.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI DE SALES BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDERLEI DE SALES BISPO, Rg: 

1335691-7, Filiação: Luiz Toeodoro Bispo e de Gabriela Francelina de 

Sales, data de nascimento: 02/10/1980, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Wanderlei de Sales Bispo, para comparecer 

à Audiência de Instrução designada para o dia 19/09/2018 às 14h, a ser 

realizada na sede do Juízo Deprecante, no endere ao final transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos. Designo o dia 19 de setembro de 2018, às 

14h00min, para continuação da audiência de Instrução e Julgamento.Int.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 504694 Nr: 16253-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR, RBRDA, JWFDS, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JACKELINE FRANCO MORAES - OAB:19816/O, JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112/O, NPJ - UNIVAG, na pessoa de 

seu Coordenador ou um de seus Professores - OAB:, UBIRAJARA 

DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714 - MT

 Intimar os advogados João Virgílio do Nascimento Sobrinho (OAB/MT 

3112) e Jackeline Franco Moraes (OAB/MT 19.816), constituídos pelo 

acusado Rafael Bruno Rios de Almeida, para comparecerem à audiência 

designada, conforme decisão de fls. 729, cujo teor é o seguinte: "Vistos. 

RAYAN RODRIGUES RIBEIRO, RAFAEL BRUNO RIOS DE ALMEIDA e 

DOUGLAS SALVADOR SUNIGA, por seus defensores, apresentam 

respostas à acusação. Nas respostas (pp. 644/649 e 718/724), as 

defesas de Rafael e Douglas argumentam que os réus devem ser 

absolvidos, aduzindo, respectivamente, negativa de autoria e participação. 

É a síntese. DECIDO. Analisando detidamente os autos observo que a 

absolvição dos réus Rafael e Douglas, conforme sustentada pelas 

defesas em suas respostas, fundamentando-a na ausência de indícios de 

autoria/participação, são teses a ser discutidas ao fim da instrução 

criminal, uma vez que há lastro indiciário suficiente contra os acusados 

nas oitivas e demais elementos do inquérito policial. Assim, não verifico: 

existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a existência 

manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente; que o fato 

narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade do 

agente. Designo AIJ para o dia 24 de setembro de 2018, às 14h00min, com 

o cumprimento do art. 411, § 8º, do CPP, com oitiva de todas as 

testemunhas presentes, independente da suspensão da audiência, 

observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput do referido 

artigo. Por fim, requisite os antecedentes da vítima, conforme solicitado 

pela defesa (pp. 659/660). Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 204486 Nr: 486-21.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA TAVARES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Vitor Pereira de Castro 

- OAB:100982

 Intimar Doutor José Vitor Pereira de Castro OAB/SP 100.982, defensor de 

Elias da Silva Tavares, para que no prazo legal, apresente rol de 

testemunha na fase do 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 400348 Nr: 11496-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSMAR LUIZ LARA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 9.508

 Intimar o advogado Paulo Custódio de Carvalho (OAB/MT 9.508), defensor 

do acusado Jusmar Luiz Lara da Costa, para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, 

designada para o dia 20/09/2018 às 13h30min, devendo comparecer com 

30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 537015 Nr: 8391-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FRANCISCO DOS REIS, WALISON 

JOSE DOS SANTOS, WESLEY DE ANUNCIAÇÃO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 I - Por necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência para 

o dia 25/09/2018, às 14h40min.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 275829 Nr: 19191-62.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDH, AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT, HILOMAR HILLER - OAB:10.768, RONEI AUGUSTO 

DUARTE - OAB:4420, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6.610

 I - Por necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência para 

o dia 29/10/2018, às 15h45min.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 387813 Nr: 3956-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE A MACIEL SILVA - 

OAB:15141, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:MT 6.470

 I - Por necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência para 

o dia 29/10/2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 425585 Nr: 24921-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO ERNESTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:0882/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 I - Por necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência para 

o dia 29/10/2018, às 15h.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 387676 Nr: 3837-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTO MACEDO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - UNIVAG - OAB:, RONAN JACKSON COSTA - OAB:4.871

 I - Por necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência para 

o dia 29/10/2018, às 14h15min.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 300047 Nr: 20683-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4282/MT

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu , via DJE, que foi designada audiência 

para Oitiva da testemunha/vítima Mariana Gonçalves , para o dia 

02/09/2019, às 14h15min, na 7ª Vara Criminal de Competencia Especial da 

Comarca de Campo Grande-MS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 425480 Nr: 24870-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES MALDONADO, MARCOS 

GENIS FERREIRA, CRISTIANO ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:, JOANA 

ALESSANDRA GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14.843, MARIA 

DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT, SÓCRATES MOTA 

MARTINS - OAB:MT 20916

 I - Por necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência para 

o dia 1°/11/2018, às 14h10min.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 319134 Nr: 15512-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15
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Intimando:Denunciado(a): Geovane do Espirito Santo Filiação: Rosangela 

Domingas do Espirito Santo, data de nascimento: 04/02/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente, Endereço: Rua Papa João Xxiii 

Qd. 46 Lote 09, Bairro: Maringa I, Cidade: Várzea Grande 93016532-MT

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer em juízo para informar o 

número de seu CPF e de sua conta corrente para devolução do saldo 

remanescente, se houver, do valor pago a título de fiança.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 535940 Nr: 7785-97.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO RIBEIRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527684 Nr: 2988-78.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR DOS SANTOS SOUZA, BRUNO 

VINICIUS PEREIRA BRITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 9.461, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo e o advogado do réu Bruno 

Vinícius Pereira Brites, devidamente intimado não apresentou as razões 

recursais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 528716 Nr: 3574-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN BOTELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN BOTELHO - OAB:17641

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 528847 Nr: 3656-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE VITÓRIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 541938 Nr: 10872-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR JUNIOR ALVES MOTA PAES, 

WALTER FABIAN FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - OAB:25038

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, DEVIDAMENTE HABILITADO PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 18 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 14:00, A SER REALIZADA NO FÓRUM DESTA 

COMARCA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 544785 Nr: 12222-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 

27/09/2018 ÀS 15:00 HORAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526925 Nr: 2510-70.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Bruno Fernandes dos Santos, Rg: 025301268 SSP MT 

Filiação: Claudio Jose dos Santos e Roseli Fernandes da Silva, data de 

nascimento: 28/05/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

tecnico em ar condicionado, Endereço: Av. Beira Rio, N. 07, Bairro: Centro, 

Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 

07/11/2018, às 14:00

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 58, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

65/66), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra BRUNO FERNANDES DOS 

SANTOS.

Designo a audiência para o dia 07 de NOVEMBRO de 2018, às 14h, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 475727 Nr: 24058-25.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIL DA CRUZ PINTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17.867, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493

 Intimação do advogado devidamente habilitado para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, informe ao Juízo a data de retorno do réu e se ele continua a 

residir no endereço informado nos autos, sob pena de revelia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524918 Nr: 1328-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFFANO SOARES RIBEIRO, ALAN 

GUILHERME PINTO SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rafael pinho canavarros - 

OAB:23907

 Intimação do advogado habilitado nos autos da decisão que segue: 

"Vistos etc.Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como seu advogado, se 

tiver constituído), para responder(em) a acusação por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias.Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) 

se possui(em) advogado constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que 

caso não apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será 

remetido à Defensoria Pública para tal finalidade.Em não sendo 

apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado constituído, 

abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça.Com a 

apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação.Caso não 

seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser verificado 

se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) em um dos 

estabelecimentos prisionais do Estado.Defiro os requerimentos ministeriais 

contidos na denúncia.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 474714 Nr: 23539-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI, OTAVIO 

JHONE OLIVEIRA PONTES, RAFAEL HONORIO KENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214, IVONIR ALVES DIAS - OAB:13.310/MT, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:18.701/MT

 DR. ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA OAB/MT 21214 - para apresentar as 

alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 550453 Nr: 15176-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CRISTINA DIAS DALTRO, 

ANTÔNIO FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO TOCANTINS - OAB:, SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 DRA. SILVANA MORAES VALENTE -OAB/MT 7139, da audiência de 

Interrogatório designada para o dia 24/09/2018, às 14:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 550056 Nr: 15029-77.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIA MARIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304

 DR. HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB/MT 20006, da audiência de 

Interrogatório designada para o dia 24/09/2018, às 14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 435580 Nr: 4389-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULICE CATIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - OAB:MT 

17.634

 Considerando que em 20/07/2018 transitou em julgado o Acórdão que 

manteve a sentença (fl. 140), EXPEÇA-SE a Guia de Execução Penal 

Definitiva, REMETENDO-A à 2ª. Vara Criminal da Capital.

Diante da comprovação de atualização do registro de arma de fogo, 

DEFIRO a restituição de 01 (um) Revolver marca Taurus, nº de série 

EX46941, apreendido nos autos.

Ciência às partes.

Após, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 408974 Nr: 16089-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMIRO JUNIOR GARCIA, ALLYSSON 

RAPHAEL RAMOS DA SILVA, DIEGO GOMES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19625/O

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu DELMIRO JUNIOR 

GARCIA, o qual, por intermédio de Advogado constituído, requer a rejeição 

da denúncia (fl. 422/428).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Na verdade, a tese absolutória somente poderá ser devidamente avaliada 

depois de oportunizada a instrução criminal.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

Em sendo assim, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento 

para o dia 07/08/2019 às 14h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas, o 

Advogado de defesa e Ministério Público.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415538 Nr: 19624-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON BATISTA DOS SANTOS, Rg: 

1428098-1, Filiação: Sebastião Batista dos Santos e Maria Aparecida 

Cardoso, data de nascimento: 15/08/1982, brasileiro(a), natural de Campo 

Mourão-PR, solteiro(a), aux: de serviços gerais, Telefone 3694-5757. 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos dos 

arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu EDILSON BATISTA DOS 

SANTOS, brasileiro, filho de Sebastião Batista dos Santos e Maria 

Aparecida Cardoso Santos, nascido aos 15/08/82, na cidade de Campo 

Mourão/PR.Passo à dosimetria da pena:qArt. 129, § 9º, CP:Analisando as 

circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não existem nos autos 

elementos que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, 

portanto, fixo-lhe a pena-base em 3 (três) meses de detenção (CP, art. 

129, § 9º). Além disso, o réu é reincidente, nos termos dos artigos 63 e 64 

do Código Penal, conforme folha de antecedentes criminais (fls. 74/75), 

motivo pelo qual, com fundamento no artigo 61, I, do Código Penal, 

agravo-lhe a pena em 01 (um) mês, resultando em 4 (quatro) meses de 

detenção. Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora 

torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 

2º, c).1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol 

dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, em face da ausência de elementos precisos acerca 

do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 21 de novembro 

de 2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443672 Nr: 8641-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO GONÇALVES TOMINAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ EDUARDO GONÇALVES 

TOMINAKAWA, Rg: 1327813-4, Filiação: Luciene Gonçalves e Eduardo 

Tomikawa, data de nascimento: 19/01/1983, natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), atendente de calcenter, Telefone 9223-3706. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu LUIZ EDUARDO GONÇALVES TOMINAKAWA, “vulgo 

DUDU”, filho de Eduardo Tominakawa e Luciene Gonçalves, com fulcro no 

artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, in fine, todos do Código 

Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei n. 11.340/2006. Dessa forma, 

nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a 

pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, 

CAPUT, CP)Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção.No que 

tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, in fine, do Diploma Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias. 

Assim, fixo a pena provisória em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. 

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

pena provisória em definitiva, correspondendo a 1 (um) mês e 5 (cinco) 

dias de detenção a ser cumprido em regime aberto, conforme o artigo 33, 

§2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal.No presente caso não será 

convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão 

da violência perpetuada pelo réu, comungando desse posicionamento vem 

o Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris: “incabível, na hipótese, a 

substituição da pena de privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

tendo em vista que o Paciente não preenche o requisito no art. 44, I, do CP, 

pois, não obstante a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, 

trata-se de delito cometido com violência contra a vítima, o que impossibilita 

a pretendida substituição”. (STJ, HC 192417/MS, j. 06/12/2011, rel. Min. 

Laurita Vaz, Dje 19.12.2011). Grifos nossos.Ressalto que deixo de fixar 

valor mínimo para reparação do dano, nos moldes doartigo 387, inciso IV, 

do Código de Processo Penal, em face da ausência de elementos precisos 

acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização 

no juízo cível.Transitada em julgado e permanecendo inalterada está 

decisão, devem ser tomadas as seguintes providências:1. Lance-se o 

nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT, 

para fins do artigo 15 da Constituição Federal do Brasil de 1988;3. 

Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. 

Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5.Intime-se a vítima sobre o 

conteúdo da presente sentença, conforme o artigo 21, caput, da Lei n. 

11.340/2006.Custas na forma da Lei.Publique-se, registre-se, e intime-se. 

Várzea Grande-MT, 2 de agosto de 2018. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422445 Nr: 23271-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDUILSON JOSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDUILSON JOSÉ PEREIRA, Cpf: 

69086990134, Rg: 15811161957, Filiação: Valdoir José Pereira e Abgair 

Fatima P. Pereira, data de nascimento: 03/05/1979, brasileiro(a), natural de 

Rosário Oeste-MT, solteiro(a), frentista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto Posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO,nas 

penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, em concurso material (art. 69, 

CP) com art. 147, caput, do Código Penal,com incidência do art. 61, inciso 

II, alínea “f” do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 

11.340/2006, o réu VALDUILSON JOSÉ PEREIRA, brasileiro, filho de 

Valduir José Pereira e Abegair Fátima Padilha Pereira, nascido aos 

03/05/79, natural de Rosário Oeste/MT.Passo à dosimetria das 

penas:1)Crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal:Analisando 

as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não existem nos autos 

elementos que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, 

portanto, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de detenção (CP, art. 

129, § 9º).Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, torno 

definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, devendo esta ser 

cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).2) Crime tipificado 

no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não 

existem nos autos elementos que justifiquem a fixação da pena-base 

acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) mês de 

detenção (CP, art. 147, caput).Considerando que a vítima é companheira 
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do réu, em razão da determinação contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe 

a pena em 30 (trinta) dias, resultando em 02 (dois) meses de detenção.O 

réu confessou o crime, circunstância que atenua a pena, nos termos do 

artigo 65, III, d, do Código Penal, assim, reduzo-lhe a pena em 30 (trinta) 

dias, resultando em 01 (um) mês de detenção. Diante da ausência de 

qualquer outra causa modificadora torno-a definitiva devendo ser 

cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c).Por força do disposto no 

art. 69 do CP, havendo concurso material de crimes as penas dos crimes 

devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, a soma das penas 

perfazem o total de 04 (quatro) meses de detenção que, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, que 

deverão ser cumpridas em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, em face da ausência de elementos precisos acerca 

do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 04 de outubro de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390589 Nr: 5702-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS LUIS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTOS LUIS SIQUEIRA, data de 

nascimento: 01/11/1959, brasileiro(a), convivente, Telefone 

(65)9606-1013. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos dos 

arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu SANTOS LUIS SIQUEIRA, 

brasileiro, filho de Jorge Siqueira e Francisca Martins Siqueira, nascido 

aos 01/11/59, na cidade de Colorado/RS.Passo à dosimetria da pena:qArt. 

129, § 9º, CP:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que 

não existem nos autos elementos que justifiquem a fixação da pena-base 

acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses 

de detenção (CP, art. 129, § 9º). O réu confessou o crime, circunstância 

que atenua a pena, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal, no 

entanto, deixo de aplicar a redução legal porque a pena já se encontra no 

patamar mínimo.Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, 

torno definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, devendo esta ser 

cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito 

em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de 

identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 

21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para reparação do 

dano, em face da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo 

suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo cível.Custas 

na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432676 Nr: 2581-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO LUIZ SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTO LUIZ SIQUEIRA, Rg: 11545283, 

Filiação: Francisca Martins Siqueira e Jorge Siqueira, data de nascimento: 

01/11/1959, brasileiro(a), natural de Colorado-RS, casado(a), marceneiro, 

Telefone 96061013. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto Posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO,nas 

penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, em concurso material (art. 69, 

CP) com art. 147, caput, do Código Penal, com incidência do art. 61, inciso 

II, alínea “f” do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, 

do Código Penal e na forma dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu 

SANTO LUIZ SIQUEIRA, brasileiro, filho de Jorge Siqueira e Francisca 

Martins Siqueira, nascido aos 01/11/59, natural de Colorado/RS.Passo à 

dosimetria das penas:1)Crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não 

existem nos autos elementos que justifiquem a fixação da pena-base 

acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses 

de detenção (CP, art. 129, § 9º).Diante da ausência de qualquer outra 

causa modificadora, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de 

detenção, devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, 

c e § 3º).2) Crime tipificado no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, 

verifico que não existem motivos que justifiquem a majoração da 

pena-base, portanto, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) mês de detenção 

(CP, art. 147).Considerando que a vítima era ex-companheira do Réu, em 

razão da determinação contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena em 

30 (trinta) dias, resultando em 02 (dois) meses de detenção.Estando 

presente a causa geral de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, por 

ter sido o crime praticado por duas vezes contra a mesma vítima, em 

continuação delitiva, aumento a pena em 1/6, resultando, pois, em 02 

(dois) meses e 10 dias de detenção. Diante da ausência de qualquer outra 

causa modificadora torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime 

aberto (CP, art. 33, § 2º, c).Por força do disposto no art. 69 do CP, 

havendo concurso material de crimes as penas dos crimes devem ser 

aplicadas cumulativamente, desta forma, a soma das penas perfazem o 

total de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção que, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, que 

deverão ser cumpridas em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, em face da ausência de elementos precisos acerca 

do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 22 de novembro 

de 2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 
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de Souza, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431909 Nr: 2085-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO FERNANDES DA COSTA, Cpf: 

02357353104, Rg: 1667051-5, Filiação: Adão Benedito da Costa e de 

Marina Pinto da Costa, data de nascimento: 03/03/1987, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, pedreiro, Telefone 3684.6798. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto Posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR nas penas do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, 

em concurso material (art. 69, CP) com art. 147, caput, do Código Penal c/c 

art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por duas vezes, na forma do 

artigo 71 do Código Penal e na forma dos artigos 5º e 7º da Lei nº 

11.340/2006, o réu PAULO FERNANDES DA COSTA, brasileiro, Adão 

Benedito da Costa e Marina Pinto da Costa, nascido aos 03/03/87, natural 

de Várzea Grande/MT e ABSOLVER do delito tipificado no artigo 150, § 1º, 

do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III do Código de Processo 

Penal.Passo à dosimetria das penas:1)Da contravenção penal de vias de 

fato:Analisando o artigo 59 do Código Penal, verifico que estão ausentes 

elementos nos autos que possibilitem a análise da culpabilidade, 

personalidade, conduta social, circunstâncias do crime, motivo e 

consequências da infração, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de 

prisão simples.Incide na espécie a agravante prevista no inciso II, alínea f 

do art. 61 do CP, tendo em vista que a vítima era convivente do réu, razão 

pela qual agravo- lhe a pena em 15 (quinze) dias, resultando em 01 (um) 

mês de prisão simples. Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora, torno-a definitiva em 01 (um) mês de prisão simples que 

deverá ser cumprido em regime aberto.2) Crime tipificado no artigo 147, 

c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal:Analisando as 

circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que não existem nos 

autos elementos que justifiquem a fixação da pena acima do mínimo legal. 

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção (CP, art. 

147).Considerando que a vítima era convivente do Réu, em razão da 

determinação contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena em 01 (um) 

mês, resultando em 02 (dois) meses de detenção. Diante da ausência de 

qualquer outra causa modificadora torno-a definitiva devendo ser 

cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c).Estando presente a causa 

geral de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, por ter sido o crime 

praticado por duas vezes contra a mesma vítima, em continuação delitiva, 

aumento a pena em 1/6, resultando, pois, em 02 (dois) meses e 10 dias de 

detenção. Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora 

torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 

2º, c).Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material 

de crimes as penas dos crimes devem ser aplicadas cumulativamente, 

desta forma, a soma das penas perfazem o total de 02 (dois) meses e 10 

(dez) dias de detenção e 01 (um) mês de prisão simples que, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, que 

deverão ser cumpridas em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, em face da ausência de elementos precisos acerca 

do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 10 de abril de 

2018. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 479659 Nr: 1839-81.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL BENEDITO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSENIL BENEDITO DE PINHO, Filiação: 

Nilma Fernandes da Silva e Raimundo Nascimento Silva, brasileiro(a), 

convivente, ex-garimpeiro, Telefone 65 99640-8286. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o réu JOSENIL BENEDITO DE PINHO, 

brasileiro, filho de João Teodoro de Pinho e Nila Maria de Campos Pinho, 

nascido aos 30/09/1969, natural de Várzea Grande/MT, nas penas do 

artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 (vias de fato), c/c art. 61, inciso II, f, 

do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006 e 

ABSOLVER o réu do delito tipificado no artigo art. 147, caput, c/c art. 61, 

inciso II, f, do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 

11.340/2006, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal. Passo à dosimetria da pena:Analisando o artigo 59 do Código Penal, 

verifico que estão ausentes elementos nos autos que possibilitem a 

análise da culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do 

crime, motivo e consequências da infração, fixo a pena-base em 15 

(quinze) dias de prisão simples.Incide na espécie a agravante prevista no 

inciso II, alínea f do art. 61 do CP, razão pela qual agravo- lhe a pena em 

15 (quinze) dias, resultando em 01 (um) mês de prisão simples. Diante da 

ausência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva em 01 

(um) mês de prisão simples, que verá ser cumprido em regime aberto (art. 

6, da LCP).1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado 

no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, em face da ausência de elementos precisos acerca 

do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 28 de agosto de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317213 Nr: 13577-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE OLIVEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERSON DE OLIVEIRA BARROS, Rg: 

14534762, Filiação: Gercy Pedroso de Barros e de Judith Alves de Oliveira 

Barros, data de nascimento: 11/09/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), cartasista, Telefone 8426.5964. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos dos 

arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu GERSON DE OLIVEIRA BAROS, 

brasileiro, filho de Judith Alves de Oliveira Barros e Gercy Pedroso de 

Barros, nascido aos 11/09/1983, na cidade de Várzea Grande/MT.Passo à 

dosimetria da pena:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, 

verifico que não existem nos autos elementos que justifiquem a fixação da 

pena-base acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a pena-base em 3 

(três) meses de detenção (CP, art. 129, § 9º). O réu confessou o crime, 

circunstância que atenua a pena, nos termos do artigo 65, III, d, do Código 

Penal, no entanto, deixo de aplicar a redução uma vez que a pena já se 

encontra no patamar mínimo legal. Diante da ausência de qualquer outra 

causa modificadora, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de 

detenção, devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, 

c e § 3º).1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no 

rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, em face da ausência de elementos precisos acerca 

do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 30 de outubro de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477126 Nr: 209-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILSON CEREZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSENILSON CEREZO DE SOUZA, Rg: 

19081960, Filiação: Nelson Jose de Souza e Cedelici Cerezo de Souza, 

data de nascimento: 19/05/1975, brasileiro(a), natural de Barra do 

Bugres-MT, casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia e CONDENO, nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, na 

forma dos arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu ROSENILSON 

CEREZO DE SOUZA, brasileiro, filho de Nelson José de Souza e Vedelice 

Cerezo de Souza, nascido aos 19/05/75, natural de Barra do Bugres/MT e 

ABSOLVO das penas do art. 147, caput, do Código Penal, com incidência 

do art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal.Passo à dosimetria das 

penas:1)Crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal:Analisando 

as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o agente possui diversos 

antecedentes criminais, com personalidade voltada para o crime. Além 

disso, as circunstâncias do crime militam em desfavor do réu, o laudo de 

lesão corporal atestou diversas lesões na vítima, causadas pela lâmina de 

uma faca, portanto, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) meses de 

detenção (CP, art. 129, § 9º).O réu confessou o crime, circunstância que 

atenua a pena, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal, motivo pelo 

qual reduzo a pena em 30 (trinta) dias, resultando em 04 (quatro) meses 

de detenção. Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, 

torno definitiva a pena de 04 (quatro) meses de detenção, devendo esta 

ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º).1. Após o 

trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito 

em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de 

identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 

21, da Lei nº 11.340/06);Deixo de fixar valor mínimo para reparação do 

dano, em face da ausência de elementos precisos acerca do prejuízo 

suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo cível.Custas 

na forma da lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 18 de setembro de 2017. 

Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Muller Coelho 

de Souza, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 524553 Nr: 1076-46.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHAES DOS SANTOS - OAB:AO/MT 12.550

 Código: 524553.

VISTOS ETC

ANGELINA FERREIRA DOS SANTOS propôs Ação de Divórcio Direto 

Litigioso c/c Partilha de Bens em face de DARCI BENEDITO FERREIRA DOS 

SANTOS, pelos fatos narrados na inicial de fls 04/07.

 Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 08/50.

Sentença parcial referente ao divórcio das partes (fls. 53/54).

 Realizada audiência de conciliação as fls. 62/64, as partes formalizaram 

acordo referente a partilha de bens, já que o divorcio já houve sentença 

as fls. 53/54 e os filhos são maiores e capazes..

 Manifestação MPE abstendo de pronunciar ante a ausência de incapazes 

(fl. 66).

 É O RELATÓRIO.

 D E C I D O.

 Tendo em vista que as partes formalizaram acordo referente a partilha de 

fls. 04/07 às fls. 62/64, HOMOLOGO o acordo e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC/2015.

 Cumpra-se a Sra. gestora Judiciária a sentença proferida as fls. 53/54.

 Após transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Várzea Grande/MT 23 de agosto de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 413305 Nr: 18516-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: EJDAS, JBDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 18516-60.2015.811.0002 Código 413305

ESPÉCIE: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: EVELLYN JULLIE DE ALMEIDA SOUZA e 

JUVANILDE BUENO DE ALMEIDA SOUZA

PARTE RÉQUERIDA: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE - MT

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: JUVANILDO BRUNO DE ALMEIDA 

SOUZA, RG 1337487-7 SSP/MT, CPF 003.189.691-06.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) Representante (requerente) , em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para dar(em) 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, na 

forma do Art. 485-III, do CPC, pois o feito encontra-se abandonado há mais 

de 30 (trinta) dias, devendo para tanto Proseguimento do feito..

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Defiro o requerimento da Defensoria 

Publica de 127. Às providências.Cumpra-se.COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande, 03 de agosto de 2017.Carlos 

José Rondon Luz. Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ADELIA DE SOUZA 

GERMANO, digitei.

Várzea Grande - MT, 5 de setembro de 2018.

Lúcia Regina Melim Saiva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 543839 Nr: 1131-08.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ESSJ, ESS, ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS, RADOS, 2ºCTDCA, MDPO, RPDOI, JBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIANA MARTINS - 

OAB:6947, JUCELIANA MARTINS - OAB:6947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO - OAB:22037/O, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306, 

TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/MT

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. 

Em primeiro lugar, tendo em vista o interesse do genitor em intervir no 

presente processo na qualidade de assistente, defiro o pleito, nos termos 

do artigo 124 do NCPC (assistência litisconsorcial), procedendo-se às 

anotações necessárias junto ao registro de distribuição, recebendo o 

processo no estado em que se encontra (artigo 119 do NCPC). Outrossim, 

tendo em vista os pleitos formulados pelo assistente às fls. 188/194, que 

recebo como aditamento à petição inicial, saem os requeridos intimados 

para, querendo, no prazo legal responderem a esses pedidos formulados 

pelo assistentes. Em segundo lugar, cumpra-se integralmente a r. decisão 

de fls. 173, devendo o estudo psicossocial ser realizado no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, com a oitiva em separado da criança, inclusive para 

aferição de eventual ocorrência de alienação parental. Em terceiro lugar, 

designo a audiência de instrução para a oitiva das testemunhas Ivanet 

Alves de Lima, Estefani Vilela da Silva e Victor Hugo da Cruz Tavares para 

o dia 19/09/2018, às 14h45min. Por fim, homologo o acordo celebrado 

entre as partes no tocante ao exercício do direito de visitas assistidas na 

residência da avó paterna, em finais de semana alternados, aos domingos, 

das 13h às 17h, com a suspensão imediata das visitas da avó materna 

para evitar prejuízos à criança e eventual alienação parental. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” Nada mais 

havendo a consignar, por mim, __________ Fernanda Bernardino 

Martinelli, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 550974 Nr: 1147-59.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSMM, DVMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o parecer técnico do NAT nº 0292/2018 de fls. 27/28, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

relatório médico, atualizado e legível, descrevendo o estado clínico e 

nutricional do infante, bem como relatando a alergia alimentar.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004129-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CLEBISON DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008655-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES SILVA NETO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001787-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 876 de 891



Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005912-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO (EXECUTADO)

PATRICIA LIMONGE CAVLAC (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004958-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. CAETANO - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L C RUVIERI - EPP (EXECUTADO)

LUCICLEIA CLAUDIO RUVIERI (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003614-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (RÉU)

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006439-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVAL PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000560-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000519-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN DIAS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA OLIVEIRA ROCHA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE/MT., 06 DE 

SETEMBRO DE 2018 (ANA PAULA GARCIA DE MOURA - GESTORA 

JUDICIÁRIA)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001269-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICKAEL HENRIQUE ARRUDA PEREIRA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004463-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

ENERILDO MOTTA RAMOS (RÉU)

MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS (RÉU)
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FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006403-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006406-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDETE DE FATIMA BARELLA CRAPOUSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006406-07.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: BERNARDETE DE FATIMA 

BARELLA CRAPOUSE Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Analisando os autos verifico que o 

autor colacionou a notificação extrajudicial com o CEP diferente do 

indicado no contrato, sendo que, em consulta ao sitio eletrônico dos 

Correios, constatei que o CEP 78.138-408, refere-se ao endereço Rua Q, 

Lot. Jardim Paula I, Marajoara, Várzea Grande, divergindo, portanto, do 

endereço disposto no contrato. 3. Apesar não se exigir que a assinatura 

constante do referido aviso seja do próprio destinatário, tenho que não 

ficou devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao 

débito. 4. Ademais, verifico que o instrumento de procuração colacionado 

aos autos encontra-se vencido, conforme o prazo de validade descrito no 

mesmo, não tendo assim, o patrono Hudson Jose Ribeiro poderes para 

postular em nome do autor. 5. Ainda, verifico que a parte autora indicou na 

inicial o valor de R$ 27.239,41 (vinte e sete mil duzentos e trinta e nove 

reais e quarenta e um centavos) como sendo a totalidade do débito, 

todavia, atribuiu à causa o valor R$ 6.311.85 (seis mil trezentos e onze 

reais e oitenta e cinco centavos). 6. Não obstante o juiz tenha a 

possibilidade de corrigir de oficio o valor dado à causa, no caso em 

comento não ficara claramente demonstrado qual o proveito econômico 

perseguido pelo autor, ressaltando que na planilha de débito apresentada 

pelo autor também não traz a soma das parcelas devidas, o que inviabiliza 

a análise do valor. 7. Por fim, verifico que não foram recolhidas as custas 

processuais e taxa judiciária, requisitos estes necessários para análise da 

inicial. 8. Diante do exposto, oportunizo à parte autora a emenda da inicial, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias esclareça/adéque o valor da causa 

ao que efetivamente pretende, bem como sane as outras irregularidades 

apontadas sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC, 

parágrafo único). 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006272-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON FRUTUOSO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 6 2 7 2 - 7 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLEYTON 

FRUTUOSO DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Contudo, analisando os autos, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado no 

contrato acostado, ainda, constato que na referida notificação não 

constam quais as parcelas vencidas, assim, não ficando devidamente 

comprovada a mora do requerido em relação ao débito. 4. Deste modo, 

faculto ao autor emenda à inicial, para que traga o comprovante de 

recebimento da notificação extrajudicial, no endereço informado no 

contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art.2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004865-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA FERREIRA HADDAD RONDON (RÉU)

LUMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP (RÉU)

LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001840-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAAC DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004828-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINO MORAES NUNES - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007647-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

TARCISIO PONTES (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002131-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CANHO BITTNER (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002226-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA QUITERIA DA COSTA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002302-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI (EXECUTADO)

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002347-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PEREIRA DA PAZ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002405-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

CARMINO JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40000 Nr: 7757-28.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB- FINANCEIRA S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDEMIR BRUGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVALDEMIR BRUGNOLI, Cpf: 

37793241134, Rg: 513.618, Filiação: Anezia da Palma Brugnoli e Euclydes 

Brugnoli, data de nascimento: 19/05/1965, natural de Francisco Alves-PR. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação ao Requerido para que, expirado o prazo 

deste edital de intimação, cumpra voluntariamente a obrigação que lhe foi 

imposta, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa 

de 10%(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10%(dez 

por cento), previstas no art. 523 do CPC.

Resumo da Inicial: Ressaltadas outras obrigações, aqui não incluídas, a 

requerente é credora do requerido da importância de R$9.448,87, posição 

em 22.0822001, conforme extratos dos saldos devedores da conta 

vinculada ao empréstimo de nº 10.763, mantida na Agência Av. 

Governador Júlio Campos, Várzea Grande - MT, prefixo nº2963-7. O 

referido crédito é representado pelos mencionados extratos, pelo contrato 

de adesão a produtos e cobertura de crédito rotativo - cdc automático, 

registrado sob nº00297680, e de 01/09/2000, no edifício de registro de 
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títulos e documentos, relativa a seguintee operação CDC Nº296.3001.694; 

296.301.595 e 296.301.729. Não obstante as inúmeras tentativas no 

campo amigável, a requerente não obteve êxito na satisfação de seu 

crédito não lhe restando outra alternativa senão a prestação jurisdicional 

pleiteada. Dá-se à causa o valor de R$9.448,87.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Tendo em vista que o exequente juntou aos 

autos a planilha de cálculo atualizada (fls. 152/155), determino o 

cumprimento integral da decisão de fls. 145.2. Ademais, não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 

“cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o 

caso.3. Às providências..

Advertência: Advirta-se ao Requerido/devedor de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o 

prazo de 15(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação 

(art. 525).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319433 Nr: 15813-30.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E V RODRIGUES & R A F RODRIGUES LTDA, 

EDUARDO VIANNA RODRIGUES, REGIANE AIKO FUJII RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383997 Nr: 1415-10.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI 

IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 95431 Nr: 5012-02.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, EDEGAR CARLOS CHIODELLI, 

AURORA SALETE CHIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, JOSE INACIO LOUÇÃO, EDEGAR CARLOS CHIODELLI, ERCÍLIA 

MARQUES LOUÇÃO, AURORA SALETE CHIODELLI, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - 

OAB:9801 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SALETE CHIODELLI - 

OAB:6887, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9801 OAB MT

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para regularizar os 

autos, conforme o item 4 da decisão proferida nestes autos às fls. 358, 

qual seja " (...) 4. Ante exposto, supsendo o feito, pelo prazo de 

15(quinze) dias, a fim de que seja regularizada a representação do 

requerido José Inácio Loução pelo seu respectivo espólio, sob pena de 

extinção (art. 485, inciso III do CPC).(...)", consonte, também, à decisão de 

fls. 297.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283595 Nr: 2473-53.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), MARCIO RIBEIRO ROCHA nos 

termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes 

autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e 

Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322131 Nr: 18555-28.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. RODRIGUES & R. A. F. RODRIGUES LTDA 

- ME, EDUARDO VIANNA RODRIGUES, REGIANE AIKO FUJII RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 412134 Nr: 17875-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREVALE TRANSPORTES LTDA ME, 

ALEXANDRE DE ARAUJO SERRA, JOVILSO JOSÉ LAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDMIAN - 

OAB:11876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:OAB/MT 

20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332309 Nr: 1043-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OABMT5222

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353320 Nr: 18223-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM & SOUZA LTDA ME, EDGAR DE 

MORAIS AMORIM, FRANCIELE CEREZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 403804 Nr: 13319-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDSON MATOS - ME, JOSÉ EDSON 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266410 Nr: 6518-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429663 Nr: 599-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA E PRESTES LTDA - ME, MARCOS 

VENÍCIO DA SILVA FERREIRA, LEILA APARECIDA RODRIGUES PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293862 Nr: 13889-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 249299 Nr: 8805-07.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISMÃ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

PAULO CÉZAR GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GILMAR MAXIMINO BRESCIANI - OAB:52.463, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316396 Nr: 12757-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O A DE BARROS E CIA LTDA ME, ODINEY 

AUGUSTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279056 Nr: 22751-12.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETI GRIGGI TABORELLI E SILVA, WAGNER 

MARCELO TABORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12368-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318748 Nr: 15132-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO HERRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 93493 Nr: 3073-84.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6711/MT

 Vistos.

1. Ciente do pedido do autor em fl. 247, todavia, antes de analisá-lo, 

determino para que a Secretaria deste Juízo certifique o eventual decurso 

de prazo para apresentação de contestação.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 285745 Nr: 4857-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINETE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 109561 Nr: 5430-03.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A - EMPILHADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147, PATRICIA BIONDO - OAB:51346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431811 Nr: 2021-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432012 Nr: 2151-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDA MARTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 399471 Nr: 11037-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON G V DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 
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certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 336311 Nr: 4748-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON BOTELHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, informar o endereço correto, completo, para o devido 

cumprimento, por esta Serventida, da expedição do mandado de busca e 

apreensão, posto que o endereço infomado às petições de fls. 57, tão 

somente informa a rua, o bairro (sem distinguir se é Jardim Glória I ou II), e 

o munícipio. É preciso mais informações quanto ao número e quadra, ou 

mais informações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374395 Nr: 22599-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443009 Nr: 8359-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMIO CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:160262/SP, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273433 Nr: 16092-84.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA BENEDITA DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 655-A, do CPC, viabiliza a penhora 

online em contas da parte devedora, em aplicação à gradação prevista no 

art. 655, I, do mesmo código, que estabelece o dinheiro como preferência.

2. Não bastasse, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em conformidade 

com o C. Superior Tribunal de Justiça, possibilita o arresto pelo sistema 

Bacenjud, conforme aresto a seguir citado:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACENJUD. 

POSSIBILIDADE.

(omissis)

[...]. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a 

penhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos os requisitos 

legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório 

previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do 

devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida 

cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da 

execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no 

julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 

543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão 

do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder 

geral de cautela, o "arresto prévio" (mediante bloqueio eletrônico pelo 

sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da 

empresa executada e dos co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

3.12.2010).

(REsp 1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011, unân.)

3. Diante disso, DEFIRO o pedido quanto ao arresto de valores via 

Bacenjud, determinando que os autos permaneçam no gabinete para as 

diligências necessárias.

4. Após, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente 

o exequente a promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 267, § 1º do CPC.

5. Intime-se.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438814 Nr: 6183-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUMAR HENKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que a certidão retro não tem relação com 

os presentes autos, sendo assim, determino o desentranhamento da 

mesma.

2. Ademais, em que pese a petição de fls. 33 e, considerando que o autor 

comprovou nos autos o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça 

expeça-se o mandado.

3. Ás providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304757 Nr: 374-76.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
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- OAB:OAB/MT 12.208-A

 44. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

ficando, todavia, inexigível a sua cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

em razão da gratuidade processual deferida ao autor (CPC, art. 98, § 

3º).45. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de 

estilo.46. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451836 Nr: 12667-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELL TONDIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147, PATRICIA BIONDO - OAB:51346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos.

..

1. Defiro o pedido de juntada de carta de preposto e substabelecimento de 

ambas as partes.

2. Mantenha-se os autos conclusos para posteriores deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289717 Nr: 10575-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZIMAR CARDOZO NASCIMENTO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - OAB:88492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352467 Nr: 17651-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIRTO DE OLIVEIRA SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312607 Nr: 8700-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON COSMO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 11.054 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320942 Nr: 17344-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE COELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO MELILLO - 

OAB:sp 76.940, SERGIO SCHULZE - OAB:OAB/MT16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402397 Nr: 12624-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA FONTORA JABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385193 Nr: 2154-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AURELIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 415588 Nr: 19635-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444694 Nr: 9232-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339153 Nr: 7262-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANA FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280379 Nr: 24292-80.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT

 Vistos.

1. Intime-se a instituição financeira, através de seu patrono (CPC, art. 513, 

§ 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena 

de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320251 Nr: 16642-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA, 

AFONSO SALGUEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:MT/1.009-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Almeida Vargas 

Nunes - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 33. Com estas considerações e fundamentos, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados nos embargos à execução para:a) 

declarar como devida a cobrança de juros de mora e correção monetária 

(atualizada pelo INPC), a partir do vencimento da obrigação líquida e certa, 

ou seja, em 25/07/2010.34. Como consequência, extingo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.35. Considerando 

que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-a ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível 

a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em favor dos 

autores, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.36. Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta decisão aos autos em apenso (Processo Cód. 

318982), procedendo-se com as baixas e anotações de praxe.37. P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290510 Nr: 10145-15.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITIBANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Vistos.

1. Em que pese o cálculo apresentado pelo requerido em fls. 167, 

manifeste o autor em 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita e 

consequente homologação do mesmo.

2. Ás providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318982 Nr: 15358-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA, AFONSO SALGUERO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Almeida Vargas 

Nunes - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:MT/1.009-B
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 Vistos.

1. Aguarde-se a juntada da cópia da sentença prolatada nos autos em 

apenso.

2. Após, vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273487 Nr: 16200-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ANDRASAR LTDA, JANI ROSA 

LANDO, ANGELO DRAUZIO SARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338963 Nr: 7114-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA EPP, ADILSON 

JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433598 Nr: 3160-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRE SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, LAURO 

ROBERTO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 4609 Nr: 587-15.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BALDUÍNO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295712 Nr: 15974-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. SANTOS - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391522 Nr: 6255-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:OAB/ SP 248.505, jose martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307842 Nr: 3781-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323812 Nr: 20212-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO HERRERA, CASSIO HERRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033410/9/2018 Página 886 de 891



que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344571 Nr: 11558-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. BARBIEIRI - ME, MARYANE APARECIDA 

BARBIEIRI, RILDO FERREIRA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395869 Nr: 9066-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELE A MANTOVANI ME, OSMAR SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 40124 Nr: 7862-05.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELITO LUIZ FERREIRA BORGES, CELITA 

LUCIA PIRAN BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SZCZEPANSKI JÚNIOR - 

OAB:10809AMT, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207605 Nr: 3513-12.2008.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELA MONTEIRO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405538 Nr: 14246-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. A. SILVA JUNIOR ME, PAULO AFONSO DA 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401083 Nr: 11918-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS E FERREIRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305122 Nr: 769-68.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MENEZEZ ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352160 Nr: 17431-73.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRA BERNARDINA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 114557 Nr: 10048-88.2007.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Centro em Várzea Grande, na conta única eletrônica 

do Tribunal de Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de 

guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281459 Nr: 174-06.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS GORDINHOS TRANSP. COM. IMP. EXP. 

LTDA, MAURO ÂNGELO, EDMILSON GOMES, MARLA MÔNICA FAGUNDES 

CARDOSO, ELAINE CRISTINA MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007570-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007570-07.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUIS FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA 

Vistos.. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância à decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 40.504,37 (quarenta mil, quinhentos e quatro reais e 

trinta e sete centavos), conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 4. Deverá o autor, recolher as custas 

remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. Proceda-se a secretaria, à 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. Ademais, 

denoto que o endereço constante da notificação extrajudicial diverge do 

endereço informado no contrato entabulado entre as partes, o que, em 

princípio, configura a inexistência de mora. 7. Verifico ainda, que o autor 

não colacionou aos autos o Contrato Social, no intuito de demonstrar a 

titularidade do crédito em relação ao requerido. 8. Assim, faculto ao autor 

a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades acima apontadas e recolha as custas remanescentes, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 9. Intime-se. 10. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006583-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006583-68.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: FABIO DE MATOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a 

emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005748-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO (ADVOGADO(A))

VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005748-80.2018.8.11.0002; AUTOR(A): VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E 

SILVA PIRES RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Ciente da 

manifestação da autora em ID. 14981320 e do Malote Digital do Egrégio 

Tribunal de Justiça que aportou ao feito. 2. Pois bem. Em que pese a 

reconsideração almejada pela autora, mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos, em aplicação analógica do art. 1.018, § 1º, do 

CPC. 3. Aguarde-se o julgamento do mérito do referido Agravo de 

Instrumento. 4. No mais, seguem informações ao agravo, digitadas em uma 

lauda. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003801-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINO CRESPO CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003801-88.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANDRELINO CRESPO CHAVES 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005101-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005101-85.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO Vistos. .. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos autos, 

verifico que dentre a documentação necessária o contrato firmado entre 

as partes encontra-se incompleto, o que inviabiliza a análise do pleito 

liminar. 3. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, traga o contrato, na sua integralidade, na forma do 

art. 319, VI, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005105-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO LUIS CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005105-25.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: FABRICIO LUIS 

CERQUEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em análise 

aos autos, verifico que o endereço constante na Notificação Extrajudicial 

diverge do endereço informado no contrato entabulado entre as partes, 

deste modo, não ficou devidamente comprovada a mora do requerido em 

relação ao débito. 4. Verifico ainda, que o autor não colacionou ao feito o 

Contrato social, no intuito de demonstrar a titularidade do crédito em 

relação ao requerido. 5. Além do mais, denoto que não foram recolhidas 

as custas processuais e taxas judiciárias, requisitos estes necessários 

para análise da inicial. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

acima apontadas, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005180-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESIDORO DE SAMPAIO RICHTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005180-64.2018.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ESIDORO DE SAMPAIO RICHTER Vistos. .. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 
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assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos autos, verifico que 

o autor colacionou a notificação extrajudicial e, que a mesma foi 

encaminhada ao endereço residencial do requerido, contudo, está 

retornou com o motivo “Endereço Insuficiente”. 4. Ainda, constato que no 

contrato entabulado entre as partes possui o endereço comercial do 

devedor e, que o autor sequer efetuou a tentativa de notifica-lo neste 

endereço, deste modo, não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido. 5. Em que pese o autor ter colacionado ao feito o instrumento 

de protesto, o mesmo não esgotou todos os meios para localização do 

requerido, a fim de efetivar sua constituição em mora. 6. Nesse sentido: 

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. A comprovação 

da mora decorre de lei e cabe à credora demonstrá-la. Notificação enviada 

ao endereço residencial da devedora fiduciante que não foi recebida 

sequer por terceiro, não comprovando a mora. Existindo no contrato 

endereço comercial daquela, cabe à credora o exaurimento da tentativa de 

notificação. Na ação de busca e apreensão somente após cumprida a 

liminar procede-se à citação da ré. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 

20224703520168260000 SP 2022470-35.2016.8.26.0000, Relator: Dimas 

Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 08/03/2016, 28ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 10/03/2016)”. “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – 

DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo 

o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para 

localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 

11203/2017, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de 

Julgamento: 22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 

29/03/2017)”. 7. Verifico ainda, que o autor não colacionou ao feito o 

Contrato social, no intuito de demonstrar a titularidade do crédito em 

relação ao requerido. 8. Além do mais, denoto que não foram recolhidas 

as custas processuais e taxas judiciárias, requisitos estes necessários 

para análise da inicial 9. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 10. Intime-se. Cumpra-se. 11. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005818-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MOTA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005818-97.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EVANDRO MOTA BRITO Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de 

dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o 

disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso 

Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor 

apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo 

de ofício o valor da causa para R$ 15.917,66 (quinze mil, novecentos e 

dezessete reais e sessenta e seis centavos), conforme se verifica na 

planilha de débito acostada na exordial. 4. Considerando que o autor 

pugna na inicial que o requerido realize o pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas a fim de efetivar a purgação da mora, o valor das 

custas processuais e taxas judiciárias devem corresponder à 

integralidade do débito. 5. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao 

valor da causa, junto ao registro do feito. 6. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha 

as custas remanescentes, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. 

Intime-se. Cumpra-se. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº 451/2018-GRHFC 
(2ª Alteração) 
 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 
(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Mato Grosso, 

 
CONSIDERANDO a licença médica do Oficial de Justiça Adelmício Benedito dos Santos, 
conforme consta no expediente CIA nº. 0725399-77.2018.8.11.00001; 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1.º Alterar o Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, bem como 
do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Setembro de 2018, estabelecida pela 
Portaria nº. 407/2018-GRHFC de 10/08/2018, no período das 19:01h do dia 06/09/2018 até as 
11:59h do dia 14/09/2018, da área Cível, da seguinte forma: 

 
ÁREA CÍVEL 

 
Das 19:01h do dia 06/09/2018 até as 11:59h do dia 14/09/2018 
Juiz(a): Dr. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 
 Juízo da 3ª Vara Esp. de Fazenda Pública 
Gestor: CIRLEI INÊS CRESTANI 
 Telefone(s): 3648-6508 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: LEONARDO SANT’ANNA DE HOLANDA 
  Telefone(s): 99661-5015 

MARTHA RIBEIRO ENS FERNANDES 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 
pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 
sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 
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ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pessoalmente. 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 
Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 
conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 
presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 
expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 
custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 
obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 
realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 
matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 
servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 
plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 
artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 
apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 10º. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 
magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 
encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 
fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 
Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 
substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 
nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 
constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 
de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 
aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 
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Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 
serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 
 
Cuiabá, 6 de setembro de 2018. 
 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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